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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemerintah Daerah 

1.  Konsep Desentralisasi  

Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 

Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari 

penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah 

merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab 

terhadap urusannya sendiri.
17

  

Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith dalam prespektif politik 

dalam Saiman menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan 

berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan 

bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan 

(power) dan kewenangan (authoriy) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke p 

emerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.
18

 

Desentralisasi dapat membawa banyak dampak positif terutama bagi 

daerah yang tertinggal. Mereka dapat mengembangkan daerahnya tanpa campur 

tangan dari pemerintah pusat. Daerah akan secara mandiri mengembangkan 

keunggulannya dalam berbagai aspek. Pada asas Desentralisasi daerah otonom 

dapat mengurusi kebijakannya sendiri sehingga berdampak pada besarnya organ 

pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini kemudian membuat sistem di dalam 

                                                 
17

 Syamsuddin haris. 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta. LIPPI pres. Hal 52 
18

 Saiman .2017. Politik Perbatasan. Inteligensia Media: Malang. Hal.29 



20 

 

 

 

pemerintahan menjadi sangat kompleks. Banyaknya struktur organisasi yang 

dibentuk dalam pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan lemahnya 

koordinasi.
19

  

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu 

desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). 

Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi 

kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu 

dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. 

Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit 

pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu 

kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi 

adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah 

pusat kepada unit-unit di daerah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa 

desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi 

daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan 

mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari 

pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

pemerintah dalam  rangka pelayanan terhadap terhadap masyarakat dan 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20

 

Menurut saya dalam penyelenggaraan tata kelola pariwisata yang baik, 

yang paling dibutuhkan dari sektor publik adalah perubahan cara berpikir maupun 

bertindak, terutama dengan meninggalkan paradigma lama yang berupa suatu 

penyelenggaraan pemerintahan yang Sentralisasi untuk menuju kepada paradigma 
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baru yang berupa model penyelenggaraan yang Desentralisasi. Pemberian 

wewenang dengan menentukan bagian-bagian yang telah ditetapkan dapat 

membantu mempermudah tugas pemerintah pusat, selain itu pemerintah daerah 

lebih mengetahui potensi yang bisa dikembangkan didaerahnya. 

 

2. Desentralisasi Pariwisata 

Otonomi daerah yang termaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah menjadi arus besar desentralisasi serta membuka ruang bagi 

pemerintah daerah mengembangkan kebijakannya sebagai upaya pengoptimalan 

dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pembangunan daerah kemudian 

berjalan seiring dengan meluasnya ruang otonom daerah untuk mengembangkan 

potensinya masing-masing.
21

  

Kewenangan yang otonom didaerah, lewat  keberadaan pemerintah daerah 

kemudian menjadi penyelenggara atas keterlibatan warga dalam menyusun 

berbagai agenda sesuai dengan kebutuhannya masing - masing. Berbasis indikator 

pembangunan dan kebijakkan yang ada maka agenda untuk menjadikan 

pengembangan kota kemudian diimplementasikan dalam penyusunan dokumen 

RPJM – RPJMD yang antara lain menegaskan : pengembangan kegiatan ekonomi 

masyarakat melalui upaya optimalisasi potensi wisata dan kebijakkan untuk 

melestarikan, mengembangkan dan mengapresiasi nilai – nilai kearifan lokal 

sebagai jati diri warga kota sekaligus menjadi pijakan bagi  pengembangan wisata 

didaerah. 
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Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam Desentralisasi Pariwisata 

terdapat beragam strategi yang ada, pengembangan pariwisata menjadi lokomotif 

atas pengembangan kota, spirit untuk mengembalikan kota sebagai kota yang 

beridentitas budaya dan pariwisata yang menjadi spirit kolektif. Terintegrasinya 

sektor pariwisata menjadi bukti bahwa pariwisata telah memasuki sebuah fase 

yang lebih maju yaitu penata kelolaan yang lebih baik dan melibatkan pihak 

ketiga (dunia usaha) menjadi bagian dari perkembangan pariwisata. 

Pariwisata diharapkan menjadi penggerak dalam sektor perdagangan 

seiring dengan kunjungan para wisatawan, termanfaatkannya berbagai sektor jasa, 

cinderamata, transportasi, penginapan hingga kontribusi pendapatan bagi 

pemerintah kota lewat retribusi wisata sehingga memberi argumen bagi 

pemerintah kota untuk menempatkannya menjadi salah satu prioritas 

pembangunan didaerah-daerah. Skema tersebut secara massif mampu menjadi 

strategi yang banyak dikembangkan di daerah dengan beragam modal baik 

sejarah, destinasi, agro hingga spiritualitas yang mampu menjadi daya tarik. 

 

3. Pengertian Kebijakaan Pariwisata 

Berbagai definisi tentangg kebijakan kepariwisataan dikemukaakan para 

ahli-ahli pariwisata. Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan 

pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran 

pembangunan/promosi serta strategii yang memberikan kerangka dalam 

pengambilan keputusan individu maupun kolektiif yang secara langsung 

mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus 

kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi.
22

 

                                                 
22

 Goeldner, Charles A. and J.R. Brent Ritchie, (2006). Tourism: Principles, 

Practices,Philosophies (10th ed.), Wiley, Hoboken, NJ. 



23 

 

 

 

Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan 

kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan 

kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan 

manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan 

pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan 

pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga 

negaranya.
23

 

Definisi terakhir menjadikan pemasarann, pengembangan produk, dan 

pelayanan hospitality memegang peranan penting dalam kebijakan 

kepariwisataan. Lebih penting lagi, definiisi tersebut mengisyaratkan bahwa 

kebijakkan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksible dalam melakukan 

penyesuaian dan penyempurnan terhadap perkmbangan yang terjadi. 

Kebijakan kepariwistaan terkait erat dengan perencnaan kepariwisataan. 

Menurut Edgell, dkk. (2008) perencanaan kepaiwisataan memprkuat kedudukan 

kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell, dkk (2008) 

mengemukakan bahwa model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi 

dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam 

pengembangan pariwisata. 

Kebijakan dan perencanan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi 

secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan 

tetapi, pda kenyataaannya banyak sekal konflik kepentingan di tiingkat para 

pngambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijjakan maupun 

perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga 
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perkembangan pariwisata tidak laagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan 

ymg sudah dibuat.
24

  

Kebijakan merupakan perencanaan jangk panjang yang mencakup tujuan 

pembangunann pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang 

dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-

dokumen resmi lainya. Kebijakan yang dibuat permerintah harus sepenuhnya 

dijadikan panduan dan ditaaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang 

harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik 

terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan 

wisatawan manca negara.  

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi 

secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan 

dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, 

penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung 

kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.  

Berdasarkan pemaparan tentang kebijakan pariwisata yang telah 

dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak kawasan 

wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya 

untuk kepentingan likal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan 

pariwisata diluar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya 
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tersedia di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan 

tersebut dari akses luar belum tersedia.  

Selain didukung oleh sarana-sarana yang menunjang dalam kegiatan 

pengembangan pariwisata juga didukung ileh beberapa sumber-sumber, yakni 

sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga 

sumber itu sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu ketiganya 

harus benar-benar bisa terpenuhi, karena pengembangannya sangat berpengaruh 

besar bagi kepariwisataan nasional kita. 

 

B. Konsep Pariwisata 

1. Pengertian Pariwisata 

Sesuai Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan 

pariwisata, dinas pariwisata dan kebudayaan kota batu berusaha untuk selalu 

mengembangkan potensi wisata yang dengan melibatkan masayarakat. Salah satu 

pengembangan wisata  yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kota 

batu saat ini adalah pembentukan dan pengembangan desa wisata. Pengembangan 

desa wisata ini bertujuan untuk menyajikan keindahan alam yang ada dengan 

menonjolkan ciri kelokalan budaya setempat. Di dalam desa menawarkan 

kegiatan berwisata yang menekankan pada unsur – unsur pengalaman dn bentuk 

wisata aktif yang melibatkan wisatawan dapat berhungan langsung dengan 

masyarakat setempat.
25

 

Pariwisata adalah kunci pembangunan, kesejahteraan dan kebahagiaan 

pariwisata adalah sektor unggulan meningkatnya destinasi dan investasi 
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pariwisata, menjadikan Pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, 

penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur, Pariwisata 

telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu 

sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia - Meskipun 

krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional 

tetap menunjukkan pertumbuhan yang  positif.
26

 

Kebijakan Kota Batu dengan potensi dan keunggulan di sektor pertanian, 

pariwisata, dan pendidikan, Kota Batu dapat memiliki identitas yang kuat sebagai 

kota wisata. Implementasi City Branding Kota Batu selama ini telah dilakukan 

dan memenuhi 3 sektor utama yaitu pertanian, pariwisata dan pendidikan. City 

Branding ini bukan hanya sebagai alat promosi saja. Namun juga sebagai 

pemersatu dan pengikat dari seluruh pihak-pihak yang berurusan dengan 

pariwisata Batu agar semakin meningkatkan kualitas jasa atau produknya dalam 

menarik wisatawan mancanegara untuk dapat mengunjungi Kota Batu. 

Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola pariwisata yang baik pada intinya 

adalah adanya koordinasi dan singkronisasi antara Stake Holder yang ada, serta 

perlibatan partisipasi aktif antara pihak Pemerintah, swasta dan masyarakat setempat. 

Istilah pariwisata (tourism ) baru muncul di masyarkat kira – kira pada abad -18 , 

khususnya sesudah revolusi industri di inggris istilah pariwsata berasal dari 

dilaksanakan kegiatan wisata ( tour ), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal 

sementara dari sesorang, diluar tempat tinggal sehari – hari dengan suatu alasan 

apapun  sealain melakukan kegiatan yang bisa meghasilkan upah atau gaji.
27
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Menurut Sutrisno Pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila 

seseorang wisatawan melakukan  perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain  

aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan 

perjalanan. Menurut Soekadijo Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan 

sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. 

Menurut Pendit Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali 

dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang 

relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi 

manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di 

negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam 

tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah 

satucara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui 

industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah. Sebagaimana 

diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang 

sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan 

salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan devisa negara.
28

 

Gamal (2002) pariwisata difenisikan sebagai bentuk, suatu proses 

kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ke tempat lain di luar tempat 

tinggalnya. Dorongan kepergiaanya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, 

sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.
29
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Koen Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang 

dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan 

alasan bukan  untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk 

memenuhi  rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-

tujuan lainnya.
30

 

Menurut Irawan pengertian pariwisata sebgai berikut : 

Pariwisata dalam arti modern merupakan fenomena dari jaman sekarang 

yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian 

yang sadar menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada hasil dari 

perkembangan perniagaan, industri serta penyempurnaan dari alay-alat 

pengangkutan.
31

 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang konsep pariwisata yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata adalah 

kegiatan yang meninggalkan tempat tinggal untuk beberapa saat agar 

mendapatkan sebuah hiburan. Pariwisata memiliki banyak dampak positif 

diantarnya dapat membuat para wisatawan untuk bisa menikmati wisata yang 

disediakan daerah baik berupa wisata alam maupun wisata buatan. Namun 

pariwisata memiliki dampak negatif pada sektor ekonomi. 

Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya bahwa semua pelaku 

kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan 

dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan budaya. Kegiatan 

pariwisata dilakukan di daerah-daerah yang masih alami (nature made) atau di 
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daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam. Tujuannya selain untuk 

menikmati pesona alam, juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai berbagai fenomena alam dan budaya. Memberikan 

dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam. Dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat. 

 

2. Jenis-Jenis Pariwisata 

Pariwisata terbagi beberapa jenis. Menurut Spillane jenis pariwisata 

dibagimenjadi enam yaitu : 

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism) 

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orangyang meninggalkan tempat 

tinggalnya untuk berlibur, untukmencari udara segar yang baru, untuk 

memenuhi kehendakingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan 

sarafnya,untuk melihat sesuatu yang, untuk menikmati keindahanalam, dan 

lain-lain. 

b. Pariwisata untuk rekreasi  

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orangyang menghendakai 

pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat untuk memulihkan 

kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan dan 

kelelahannya. 

c. Pariwisata untuk kebudayaan (Cultur Tourism) 

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi,seperti keinginan untuk 

belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat, 

cara hidup rakyat, dan lain-lain. 
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d. Pariwisata untuk olah raga (Sport Tourism), dibagi menjadi:  

1. Big sport events, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti 

olimpiade game, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain. 

2. Sporting tourism of the practitioners, yaitu pariwisata olah raga bagi 

mereka yang ingin berlatih dan mempratikan sendiri, seperti pendakian 

gunung, rafting, berburu, dan lain-lain. 

e. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (Business Tourism) 

Jenis pariwisata ini seperti industri pariwisata, tetapi juga mencakup semua 

kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalasi teknis yang bahkan menarik 

orang-orang luar profesi ini. 

f. Pariwisata untuk berkonvensi (Convention Tourism) 

Peranan jenis wisata ini makin lama makin penting. Konfensi dan 

pertemuan bentuk ini sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta 

yang biasanya tinggal di beberapa kota atau negara penyelenggara.
32

 

Berdasarkan pembahasan tersebut tujuan pariwisata adalah memberikan 

dampak positif dan keuntungan sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan dan 

golongan masyaraat,pemerintah, swasta, maupun bagi wisatawan. Keuntungan-

keuntungan tersebut diantaranya memperluas laangan pekerjaan karena jumlah 

tenaa kerja setiap tahunnya meningkat, memperluas bidang usaha guna 

meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pembagunan daerah. 
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3. Pengembangan Pariwisata 

Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang 

dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara 

melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi 

serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar 

kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan 

pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait 

erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan 

inter regional.  

Menurut Robert (Toety, 1990). Kelincahan dalam berusaha harus 

dilakukan agar pendapatan selama musim kedatangan wisatawan bisa menjadi 

penyeimbang bagi musim sepi wisatawan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh 

pariwisata terhadap ekonomi ada dua ciri, pertama produk pariwisata tidak dapat 

disimpan, kedua permintaanya sangat tergantung pada musim, berarti pada bulan 

tertentu ada aktivitas yang tinggi, sementara pada bulan-bulan yang lain hanya ada 

sedikit kegiatan.
33

 

Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya 

dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling 

menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di 

masa mendatang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap 

pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu 

cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. 
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Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah devisa 

negara maupun pendapatan pemerintah daerah. Akan tetapi juga diharapkan dapat 

memperluas kesempatan berusaha disamping memberikan lapangan pekerjaan baru 

untuk mengurangi pengangguran. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat 

yang tinggal di kawasan tujuan wisata tersebut melalui keuntungan secara ekonomi, 

dengan cara mengembangkan fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas 

rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan.  

Dari kesimpulan diatas dapat diartikan bahwa pengembangan daerah 

wisata hendaknya memperlihatkan tingkatnya budaya, sejarah dan ekonomi dari 

tujuan wisata. Pariwisata bukan saja sebagai sumber devisa, tetapi juga 

merupakan faktor dalam menentukan lokasi industri dalam perkembangan daerah-

daerah yang miskin sumber-sumber alam sehingga perkembangan pariwisata 

adalah salah satu cara untuk memajukan ekonomi di daerah-daerah yang kurang 

berkembang tersebut sebagai akibat kurangnya sumber-sumber alam.  

 

4. Konsep Pariwisata Yang Dikelola oleh Pemerintah 

Konsep dan definisi tentang pariwisata, wisatawan serta klasifikasinya 

perlu ditetapkan dikarenakan sifatnya yang dinamis. Dalam kepariwisataan, 

menurut Leiper dalam Cooper et.al (1998:5) terdapat tiga elemen utama yang 

menjadikan kegiatan tersebut bisa terjadi. 

Kegiatan wisata terdiri atas beberapa komponen utama. 

1. Wisatawan 

la adalah aktor dalam kegiatan wisata.Berwisata menjadi sebuah 

pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan 

masa-masa di dalam kehidupan.  
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2. Elemen geografi 

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, seperti berikut 

ini. 

a. Daerah Asal Wisatawan (DAW) 

Daerah tempat asal wisatawan berada, tempat ketika is melakukan 

aktivitias keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan 

dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi 

seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi 

tentang obyek dan days tarik wisata yang diminati, membuat 

pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan. 

b. Daerah Transit (DT) 

Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh 

wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun 

penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, 

bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti 

Singapura dan Hong Kong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, 

yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wista. 

c. Daerah Tujuan Wisata (DTW) 

Daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end (ujungjtombak) 

pariwisata. Di DTW ini dampak pariwisata sangat dirasakan settingga 

dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk 

menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu keseluruhan sistem 

pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. 

DTW juga merupakan raison d’etre atau alasan utama perkembangan 
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pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas 

wisatawan.
34

 

3. Industri pariwisata 

Elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata. 

Industri yang menyediakan jasa, daya tank, dan sarana wisata. Industri 

yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan 

tersebar di ketiga area geografi tersebut.Sebagai contoh, biro perjalanan 

wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan, Penerbangan bisa 

ditemukan balk di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan 

akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.  

Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak 

pendekatan. Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan dijelaskan bahwa: 

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank 

wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara. 

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, dan pemerintah. 

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 
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sebagai wujudkebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan pengusaha. 

e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 

pariwisata. 

f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

g.  Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
35

 

Menurut saya pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung 

terlibat dalam detinasi pariwisata. Terlibatnya pemerintah adalah sebagai berikut: 

sebagai penggerak pembangunan dan pengembangan pariwisata, alasan politis, 

pengelolaan sumber daya, dan ekonomi. selain itu pemerintah juga melalukan 

koordinasi lintas sektoral, yaitu agar dalam pengembangannya mendapatakan 

dukungan yang luas dan mengantisipasi kegagalan pemasaran.  

Karena dalam pengembangannya terdapat kemungkinan untuk 

menciptakan lapangan kerja serta menghasilkan pendapatan. Oleh sebab itu, 

pariwisata berpotensi untuk memberikan kontribusi dan meningkatkan 

perekonomian nasional dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah 

dapat mengintervensi agar pengembangan pariwisata dapat menghasilkan manfaat 

bagi masyarakat dan lingkungan. 
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Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan 

yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang 

optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan 

tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu 

program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping 

itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan 

pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. 

 

C. Peran Pemerintah Daerah 

1. Pengertian Peran 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai 

dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal ataupun diberikan secara 

informal. Peran yang didasarkan pada deskripsi dan harapan peran yang menerangkan 

apa yang individu harus lakukan dalan suatu situasi tertu agar dapat memenuhi harapan 

mereka sendiri dan juga harapan orang lain menyangkut peran-eran tersebut.
36

 

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu, 

apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, 

maka dapat menjalankan suatu peran.
37

 

Konsep tentnag peran (role) menurut Komarusin adalah sebagai berikut: 

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajaemen. 

b. Perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok dan pranata. 
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d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada. 

e. Fungsi setiap hubungan variable hubungan sebab akibat. 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas kelompok orang 

dalam suatu peristiwa yang terjadi.
38

 Dari berbagai pengertian tersebut dapat 

disimpulkan mengenai pengertian peranan dalam hal peran pemerintah yang 

melaksanakan fungsi dan tujuannya dari segi pelayanan, pembangunan, 

pemberayaan, dan pengaturan terhadap masyarakt. Dapat dijelaskan bahwa 

peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila ada seseorang 

melaksanakan hak serta kewajiban sesuai denan kedudukan yang dimiliki maka 

dapat diartikan telah melakukan sebuah peranan. 

 

2. Pemerintah Daerah 

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta 

perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan 

kewenangan pemerintahan daerah. Seusunan pemerintahan daerah menurut UU 

ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan 

DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh 

perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah 

provinsi dan DPRD provinsi.
39

  

Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah 

kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Seiring berubahnya susunan 

pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa 

perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan 

daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: 
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a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang 

diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi 

daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. 

c. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum 

yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan 

kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.
40

 

 

3. Bappeda 

Peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas 

dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu 

(BAPPEDA) Merupakan salah satu lembaga daerah dari Pemerintah Kota 

Batu, dalam menetapkan visi wajib memperhatikan fungsi dan tugas 

pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 

pembangunan daerah dan statistik.
41

 Maka dari itu Visi BAPPEDA Kota Batu 

berdasarkan Renstra BAPPEDA Tahun 2012 - 2017 adalah: “Terwujudnya 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terpadu, Partisipatif, dan 

Berkualitas, serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pencapaian  Kota Batu 

sebagai Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional”.  
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Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Batu mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 

perencanaan pembangunan daerah, dengan fungsi sebagai berikut:  

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;  

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsi.
42

  

 

4. Dinas Pariwisata 

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata yaitu 

sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan 

dan Pariwisata. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu.
43

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah . 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu mempunyai tugas antara 

lain sebagai berikut: 

a) Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu; 

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 

bidang tugasnya.
44
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu siap melayani 

masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah Kota Batu terkait 

kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kota Batu. Atraksi wisata yang 

populer di Kota Batu antara lain wisata air panas Cangar, Taman wisata alam 

Selecta, Jawa Timur Park, Agro Kusuma dan Taman Songgoriti. Potensi 

kebudayaan dan pariwisata yang dimiliki kota Batu sendiri terbagi menjadi 

beberapa jenis yaitu : Wisata Agro, Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata 

Goa, Wisata Rekreasi, Wisata, Minat Khusus, Wisata Sejarah dan Ziarah, dan 

Wisata Religi. 

 

5.  Peran Dinas Pariwisata Kota Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata  

Kota Batu merupakan sebuah Kota dengan potensi wisata yang sangat 

kaya. Kota Batu sudah terbentuk secara alami sebagai kota agropolitan yang 

didukung oleh keadaan alam dan lingkungan wisata yang potensial. Atraksi wisata 

di Kota Batu selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan   letak Kota Batu itu sendiri 

yang berada di dataran tinggi dengan pemandangan yang indah dan suasana yang 

sejuk sehingga para wisatawan merasa nyaman berada di kota Batu.  

Pelestarian dan pemeliharaan kebudayaan dan pariwisata Kota Batu 

juga tak lepas dari hasil pengelolaan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata Kota Batu. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu 

ditingkatkan dan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan pengembangan 

di sektor kebudayaan dan pariwisata yang berorientasi pada pencapaian hasil 

yang bermanfaat.
45

 Peran Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mengembangkan 
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desa wisata berperan untuk memfasilitasi dan memberikan pengarahan 

kepada masyarakat sekitar agar desa tersebut bisa lebih berkembang dan 

pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat berjalan 

dengan seimbang dengan potensi alam kota batu khususnya didesa tulungrejo.  

Berdasarkan penerapan tersebut peranan pemerintah dalam 

mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan 

infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk 

fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, 

pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang 

perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrasruktur dan 

sarana-sarana pariwisata. 

 

D.  Dampak Pengembangan Pariwisata Dalam Ekonomi Masyarakat 

Dampak pengembangan pariwisata bagi perekonomian masyarakat 

menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri dan pemerintah. Hal 

ini harus jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat sekitar untuk 

megelola tempat yang mepunyai daya tarik wisata.  

Akibat dari berkembangnya sebuah wisata dampak yang harus 

dihadapioleh masyarakat  lain :  

a. Dampak positif  

1. Penerimaan devisa. 

2. Kesempatan berusaha. 

3. Terbukanya lapangan kerja. 
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4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah.

5. Mendorong pembangunan daerah.
46

b. Dampak negatif

1. Sumber daya alam akan habis

2. Masyarakat bersifat individualis

3. Pengaruh budaya dari luar

4. Gaya hidup sudah mulai berubah

5. Harga jual tanah menjadi mahal

Kunjungan wisatawan akan merangsang tanggapan masyarakat

sekitarnya sesuai dengan kemampuan mereka beradaptasi baik di bidang 

perekonomian, kemasyarakatan maupun kebudayaan mereka.
47

 Pengembangan

pariwisata yang telah dilakukan pemrintah maupun swasta telah menigkatkan niat 

wisatwan untuk berkunjung ke daerah mereka dengan semakin bertambahnya 

pengunjung pemerintah dan swasta diharapkan bisa saling kerja sama dengan 

baik. 
48
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