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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 Berdasarkan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, 

terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai acuan dalam proses 

pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan terkait dengan teori 

serta konsep yang digunakan untuk menentukan arah pembahasan. Berikut 

dijelasakan tinjauan pustaka mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam 

penelitian. 

A. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 tabel penelitian terdahulu 

No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Sefira Ryalita 

Primadany, Mardiyono 

dan Riyanto. Analisis 

Strategi Pengembangan 

Pariwisata (Studi pada 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Daerah 

Kabupaten Nganjuk) 

(Jurnal Administrasi 

Publik (JAP), Vol 1, No 

4.) 

Pendekatan 

kualitatif 

Hambatan dan rintangan 

harus dihadapi terutama 

jika tidak didukung oleh 

masyarakat sekitar 

tempat wisata tersebut. 

Disinilah pentingnya 

peraturan dan kesadaran 

dari Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan 

pembangunan di sektor 

pariwisata. Sektor 

pariwisata memerlukan 

suatu strategi dengan 

pola pengembangan 

kepariwisataan yang 

terencana atau tersusun 

agar potensi yang 

dimiliki bisa 

dikembangkan secara 

optimal 

2 Rotua Kristin 

Simamora dan Rudi 

Salam Sinaga. Peran 

Pemerintah Daerah 

Pendekatan 

Kualitatif 

Penerapan semua 

Peraturan Pemerintah dan 

Undang–undang yang 

berlaku mutlak 
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dalam Pengembangan 

Pariwisata Alam dan 

Budaya di Kabupaten 

Tapanuli Utara 

(Jurnal Ilmun 

Pemerintahan dan 

Sosial Politik, Vol 4, 

No 1 (2016). 

 

dilaksanakan oleh 

pemerintah. 

Pengembangan 

pariwisata harus 

merupakan 

pengembangan yang 

berencana secara 

menyeluruh, sehingga 

dapat diperoleh manfaat 

yang optimal bagi 

masyarakat, baik dari 

segi ekonomi, sosial dan 

kultural. Perencanaan 

tersebut harus 

mengintegrasikan 

pengembangan 

pariwisata kedalam suatu 

program pembangunan 

ekonomi, fisik, dan sosial 

dari suatu negara 

3 Marhanani Tri Astuti 

dan Any Ariani Noor. 

Daya Tarik Morotai 

Sebagai Destinasi 

Wisata Sejarah dan 

Bahari 

(Jurnal Kepariwisataan 

Indonesia, Vol. 11 No. 

1 Juni 2016 ISSN.) 

 

Pendekatan 

Kualitatif 

Keterlibatan masyarakat 

merupakan kunci sukses 

pengembangan destinasi. 

Namun perlu 

dipertimbangkan 

keterlibatan masyarakat, 

sehingga pengembangan 

destinasi tidak 

mengganggu kualitas 

masyarakat dimana 

destinasi dikembangkan. 

Bentuk keterlibatan 

masyarakat berupa 

pertimbangan isu-isu 

yang berhubungan 

dengan keramaian 

ditempat tradisi, 

perubahan tatanan 

masyarakat, peningkatan 

komoditas dan perubahan 

lingkungan alam. Dalam 

asesmen ini, keterlibatan 

masyarakat akan 

memudahkan proses 

asesmen kesiapan 

destinasi melalui peran 

serta memberikan 

informasi mengenai 
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potensi masyarakat yang 

belum diterima dari 

sumber lain. 

Sumber : data sekunder, diolah oleh peneliti.  

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa akan terdapat 

relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun pada ketiga 

penelitian diatas para peneliti lebih menfokuskan pada kerjasama antara 3 aktor 

yaitu Pemerintah Pusat, Daerah serta masyarakat dalam melakukan pembangunan 

pariwisata. Sehingga dapat disimpulkan dari ketika penelitian diatas bahwa 

pembangunan akan dapat berhasil jika terjadi hubungan yang baik antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat, karena ketika aktor 

tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Selain itu perencanaan 

merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan 

sektor pariwisata, sehingga penelitian ini akan memperhatikan beberapa faktor 

yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu diatas sehingga peneliti dapat belajar 

dari kesalahan-kesalahan dalam pembangunan sektor pariwisata yang dijelaskan 

dalam penelitian terdahulu.  

B. Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah 

yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan atau isu-isu yang 

berkembang luas di kalangan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang telah di 

tetapkan oleh pemerintah diharapkan mampu menjadi pemecah masalah ataupun 

isu yang terjadi di masyarakat. Terdapat sangat banyak definisi tentang kebijakan 

public yang dikemukakan oleh para ahli. 
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Menurut W.I. Jenkins (1978) kebijakan publik merupakan serangkaian 

keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau 

sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara 

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

masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.25 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan publik diputuskan 

oleh seorang aktor poliyik ataupun kelompok politik yang memiliki kepentingan 

untuk mencapai suatu tujuan yang dimana keputusan yang ditetapkan tersebut 

tetap di dasarkan pada batas kewenangan yang dimiliki oleh aktor tersebut. 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah tidak seimbangnya pembangunan 

pariwisata yang mengakibatnya sedikitnya kunjungan wisatawan mancanegara 

yang berkunjung ke Indonesia mengakibatkan Kementerian Pariwisata di dasari 

oleh 8 arahan preseden tahun 2018 menetapkan kebijakan pengembangembangan 

10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang kemudian disusul dengan Kebijakan 

Pengembangan Kawasan Mandalika, yang di harapkan dapat mengatasi 

permasalahan rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. 

Sementara itu menurut Lemieux Kebijakan Publik merupakan produk aktivitas-

aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang 

terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang 

hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang 

waktu.26 Bedasarkan definisi ini kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata 

Prioritas Mandalika merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh Kementerian 

Pariwisata untuk memecahkan masalah tidak seimbangnya pengembangan 

                                                             
25Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 
Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal:15 
26 Ibid, Hal : 15 
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disektor pariwisata dan rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara, dan 

dharapkan kebijakan ini dapat berkesinambungan. 

Dalam proses penyusunan kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yang 

harus dilakukan. Menurut William Dunn proses pembuatan kebijakan publik 

merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses 

dan terdapat 5 tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik 

Sumber : Data Sekunder, diolah oleh peneliti27 

 

Berdasarkan dari proses pembuatan kebijakan diatas dapat diketahui bahwa 

terdapat 5 kunci proses pembuatan kebijakan publik diantaranya adalah yang 

pertama penyusunan agenda yaitu sebuah tahapan pengumpulan informasi 

tentang permasalahan apa saja yang sedang dihadapi Negara saat ini serta isu apa 

saja yng sedang berkembang di masyarakat, yang kedua adalah formulasi 

kebijakan yaitu tahap dimana pemerintah mulai membentuk beberapa kebijakan 

yang dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, 

tentunya dengan memperhatikan konsekuensi yang akan terjadi jika kebijakan 

telah diterapkan, ketiga yaitu adopsi kebijakan, pada tahap ini pemerintah mulai 

menentukan serta menetapkan kebijakan mana yang akan digunakan untuk 

                                                             
27 Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal : 9 
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menyelesaikan masalah serta isu yang ada, keempat yaitu implementasi kebijakan 

pada tahap ini kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan serta di 

pantau agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan, kemudian adalah tahap kelima yaitu penilaian 

kebijakan / evaluasi yaitu tahap penilaian setelah dilaksanakan dan menentukan 

telah sejauh apa dampak yang ditimulkan dari kebijakan tersebut setelah 

dilaksanakan, apakah telah sesua dengan tujuan yang dietapkan atau tidak. 

1. Implementasi Kebijakan Publik 

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh 

badan-badan pemerintahan. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan pemerintah dari hari kehari yang membawa dampak pada 

warganegaranya.28 Dapat diartikan bahwa yang melaksanakan proses 

impelementasi dari sebuah kebijakan itu adalah pemerintah yang memiliki 

keterkaitan dengan kebijakan tersebut. 

Kompleksitas implementasi bukan hanya diunjukkan oleh banyaknya aktor 

atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi 

dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual 

maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut 

juga saling berinteraksi satu sama lain.29  

Dalam proses implementasi terdapat beberapa fator ataupun variabel yang 

saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Namun berhasil atau tidaknya 

suatu implementasi tidak ditentukan oleh banyaknya faktor atau variabel, karena 

                                                             
28 Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, Hal : 87. 
29 Ibid, Hal : 89 
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masing-masing faktor yang terlibat dalam suatu implementasi saling 

berhubungan satu sama lain.  

Terdapat banyak teori yang dapat digunakan untuk melihat sebuah proses 

implementasi diantaranya adalah dari George C. Edwards III, Merilee S. 

Grindle, dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Van Meter dan Van 

Horn, dan Cheema dan Rondinelli, dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining. 

Dari semua teori di atas memiliki faktor serta variabel yang berbeda-beda, 

berikut penjelasan dari beberapa teori di atas.  

Dikarenakan peneliti lebih terfokus kepada kedua variabel sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Grindle. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa 

Grindel mengemukakan bahwa ada 2 variabel yang mempengaruh keberhasilan 

implementasi maka peneliti meggunakan teori implementasi oleh Marilee S. 

Grindle (1980) Menurut Grindle implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua 

variabel besar, yaitu isi kebijakan (Content of policy) dan Lingkungan 

Implementasi (Context of Impplementation)   dari kedua variabel besar tersebut 

mencakup beberapa faktor. Variabel isi kebijakan mencakup: (1) Sejauh mana 

kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan;  

(2) Jenis Manfaat yang diterima oleh target group; (3) Sejauhmana perubahan 

yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) Apakah letak sebuah program sudah 

tepat; (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan 

rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. 

Untuk varabel lingkungan kebijakan mencakup beberapa faktor yaitu: (1) 

seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 

yang terlibatdalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik institusi dan rejim 
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yang berkuasa; (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.                                                                                                                                                                 

Berikut penjelasan akurat mengenai kedua variabel tersebut setelah dihubungkan 

dengan kebijakan pengembangan Kawasan Mandalika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Impelementasi sebagai proses Politik dan Administrasi 

Mailee Grindle 

Sumber : Data sekunder, Diolah oleh peneliti.30 

 

1. Isi Kebijakan ( Content of Policy ) 

Dalam variable ini mencakup beberapa faktor yaitu diantaranya : 

a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups 

termuat dalam isi kebijakan31. Dalam penelitian ini sejauh mana 

                                                             
30 Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, Hal : 94. 
31 Ibid. Hal : 93 
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kepentingan kementerian pariwisata dan juga masyarakat kawasan 

Mandalika yang nantinya akan merasakan dampak dari kebijakan ini. 

b. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups.32 Dalam hal ini 

masyarakat kawasan Mandalika membutuhkan adanya lapangan 

pekerjaan yang mampu menampung mereka serta pelatihan sehingga 

memberikan mereka keahlihan agar mereka dapat menghasilkan 

rupiah. 

c. Sejauhmana perubahan yang dibutuhkan dari sebuah kebijakan.33 

Dalam impelentasi kebijakan pengembangan kawasan Mandalika ini 

diharapkan mampu memberikan perubahan bukan hanya sementara 

tetapi juga berkelanjutan bagi masyarakat kaasan mandalika juga bagi 

Negara.  

d. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini program dari 

kebijakan pengembangan kawasan Mandalika masing-masing di 

daerah yang termasuk dalam kawasan Mandalika, di harapkan 

program-program ini dapat mendukung keberhasilan dari kebijakan 

pengembangan kawasan Mandalika. 

e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan 

rinci.34 Pada kebijakan pengembangan kawasan Mandalika ini telah 

dibentuk kelompok kerja yang nantinya akan menjadi penanggung 

jawab dalam pengembangan kawasan Mandalika ini, sedangkan 

implementor dalam pengembangan kawasan Mandalika ini meliputi 

aktor pemerintah sendiri. 

                                                             
32 Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, Hal : 93 
33 Ibid : 93 
34 Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, Hal : 93 
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f. Apakah sebuah program didukung oleh seumberdaya implementor 

yang memadai.35 Pada kebijakan ini implementor yang dilibatkan 

telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dari mpelemntor sendiri dan 

sumberdaya yang dibutuhkan dalam kebijakan ini. 

2. Lingkungan Implementasi ( Context of Policy ) 

Variable ini mencakup tiga faktor didalamnya, berikut penjelasannya 

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki 

oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, yang 

dimaksud disini adalah apasaja kepentingan dari para aktor serta 

strategi apa yng digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.36 

Dalam hal ini adalah kepentingan dari pemerintah serta strategi apa 

yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan 

kawasan Mandalika. 

b. Karakteristik institusi dan lembaga yang sedang berkuasa37. Dalam 

kebijakan ini lembaga yang berkuasa adalah kementerian pariwisata 

dimana memiliki karakteristik terbuka serta mau menerima masukan 

dari masyarakat. 

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.38 Masyarakat 

kawasan Mandalika disini sebagai kelompok sasaran dapat dikatakan 

terbuka dan mau untuk menerima pembangunan yang dilakukan di 

daerah mereka, namun tidak semua masyarakat mendukung karena 

dalam proses pembangunan sempat terjadi perselisihan antara 

                                                             
35 Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, Hal : 93 
36 Ibid. 
37 Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, Hal : 93 
38 Opcit. 
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masyarakat dengan pemerintah dalam hal pembebasan lahan namun 

dengam cara kekeluargaan masalah tersebut dapat teratasi.  

C. Pembangunan Pariwisata 

1. Pariwisata 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada Pasal 

1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Istilah pariwisata 

berasal  dari dilaksanakannya kegiatan wisata (tour), yaitu suatu aktivitas 

perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal 

sehari hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa 

menghasilkan upah atau gaji.39 

Kepariwisataan tidak akan pernah ada jika tidak ada orang yang 

melakukan perjalanan keluar dari lingkungan tempat tinggalnya yang biasa 

untuk sementara waktu dan mengunjungi tempat lain.40 

Dapat dsimpulkan bahwa pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang 

dilakukan dengan berbagai macam alasan seperti mencari ketenangan, mencar 

hiburan dan sebagainya namun kegiatan tersebut tidak menghasilkan upah 

atau gaji atau dapat disebut sebagai kegiatan sukarela karena dilakukan secara 

sadar namun tidak menghasilkan upah. Dan sebuah kegiatan pariwisata tidak 

akan dapat berjalan jika tidak adanya orang yang melakukan perjalanan 

keluar dari lingkungan tempat mereka biasa tinggal.  

                                                             
39 Muliyadi, 2009, Kepariwisataan dan Perjalanan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal : 7. 
40 Antariksa, Basuki, 2015, Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan, Malang, Intrans Publishing, 
Hal : 31. 
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Dengan kata lain, pariwisata tersebut akan berkembang jika banyak 

wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata. Komisi liga bangsa-bangsa 

merumuskan bahwa yang bisa dianggap wisatawan adalah 

1. Mereka yang mengadakan perjalanan dengan maksud untuk 

kesenangan keluarga, kesehatan dan lain-lain. 

2. Mereka yang mengadakan perjalanan dengan maksud untuk 

keperluan pertemuan atau tugas tertentu misalnya tugas pemerintah 

diplomasi, ilmu pengetahun, tugas agama, dan lian-lain). 

3. Mereka yang  mengadakan perjalanan dengan maksud untuk usaha. 

4. Mereka yang datang dengan maksud perjalanan dengan kapal laut 

walaupun berada di suatu negara kurang dari 24 jam.41 

2. Pembangunan Pariwisata 

Dalam melakukan pembangunan di sektor pariwisata diperlukan rencana 

yang matang agar dapat meminimalisir dana yang ada serta faktor lainnya, 

berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

pengembangan pariwisata menurut Muljadi adalah :  

1. Wisatawan (tourist) 

Harus tahu lebih dahulu melalui penelitian, karakteristik wisatawan 

yang diharapkan datang. 

2. Pengangkutan (transportasi) 

Fasilitas yang tersedia yang digunakan untuk membawa wisatawan 

ke daerah tujuan wsata yang akan dituju. 

3. Daya tarik wisata 

                                                             
41 Muliyadi, 2009, Kepariwisataan dan Perjalanan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal : 10. 
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Daya tarik wisata harus memenuhi tiga syarat yaitu apa yang dapat 

dilihat, apa yang dapat dilakukan, apa yang dapat dibeli. 

4. Fasilitas palayanan 

Fasilitas yang tersedia seperti akomodasi yang ada, restoran. 

pelayanan umum, dan lainnya. 

5. Informasi dan promosi 

Wisatawan perlu memperoleh informasi tentang tujuan yang akan 

dikunjunginya mka perlu dipikirkan cara-cara publikasi atau promosi 

yang akan dilakukan.42 

Selain dari beberapa faktor diatas yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan pembangunan pariwisata, ada beberapa prinsip yag harus 

dipahami dalam melakukan pembangunan pariwisata. Berikut adalah 

beberapa prinsip pembangunan sektor pariwisata. 

1. Keberlangsungan Lingkungan (Environmentally Sustainable), adalah 

pengembangan destinasi pariwisata nasional yang ramah lingkungan 

dan mampu menjaga, melidungi dan melestarikan kekayaan alam. 

2. Keberlangsungan Sosial Budaya (Socially Culture Sustainable), 

adalah pengembangan destinasi pariwisata yang mampu menjaga 

kualitas dan nilai-nilai sosial budaya setempat. 

3. Keberlangsungan ekonomi (Economically Sustainable), adalah 

pengembangan destinasi pariwisata nasional harus mampu manjaga 

                                                             
42 Aj Muljadi, Kepariwisataan dan perjalanan, jJakarta : Rajawali Pers, 2012. Hal : 25 
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keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan 

peluang usaha dan lapangan kerja. 

4. Keberlangsungan kelembagaan (Institutionally Sustainable), adalah 

pengembangan destinasi pariwisata harus mampu mengembangkan 

kerjasama institusi, kemitraan yang kreatif, produktif dan saling 

menguntungkan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.43 

Dalam hal ini pembangunan pariwisata dilakukan agar dapat 

mewujudkan terbentuknya wisata unggulan di indonesia, yang nantinya 

akan memberikan banyak dampak positif bagi negara maupun bagi 

penduduk setempat, diantaranya terciptanya masyarakat yang mandiri serta 

mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.  

Pembangunan pariwisata di lakukan karena Indonesia merupakan negara 

yang memiliki sangat banyak daya tarik di sektor pariwisata yang jika di 

kembangkan dapat menjadi sektor penyumbang devisa bagi Negara dengan 

jumlah yang tidak sedikit. 

3. Kebijakan Pembangunan Pariwisata oleh Kementerian Pariwisata 

Berdasarkan UU No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Perencanaan Pariwisata Nasional bahwa telah ditetapkan 10 Destinasi 

Pariwisata Prioritas di Indonesia. KSPN di Indonesia terdapat 88 KSPN, 

akan tetapi dikarenakan keterbatasakan Pemerintah dalam pengembangan 

KSPN sehingga Pemerintah memfokuskan destinasi yang akan terlebih 

                                                             
43 Kristiana, Yustisia, 2015, Peningkatan PEran Pemerintah Pusat dalam Kegiatan Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan Untuk Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, Jurnal Barista Vol.2 No.2. Hal : 216-235. 



38 
 

dahulu dikembangkan dan menjadi 25 KSPN. Dalam perkembangnnya dari 

25 KSPN tersebut ditetapkannya 10 prioritas KSPN yang akan terlebih 

dahulu dikembangkan sebagaimana dalam Surat Menteri Koordinator 

Bidang Maritim dan Sumber Daya Nomor S-54/Menko/Maritim/VI/ 2016 

tanggal 29 Juni 2016.44  

 
Gambar 2.3  Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 

Sumber : Paparan Deputi BPDIP Kementerian Pariwisata tahun 2017 

Slide : 24 

 

10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan melalui Keputusan 

Menteri tersebut merupakan bagian dari 25 kawasan strategis pariwisata 

nasional yang dimana ke 25 kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan 

prioritas, namun karena dianggap masih terlalu banyak sehingga 

konsenterasi pembangunan pariwisata tidak maksimal oleh karena itu 

dipilihlah 10 destinasi yang dianggap mampu untuk dikembangkan dan 

memiliki potensi yang layak, sehingga nantinya konsentrasi pembangunan 

dapat terfokus kepada ke10 destinasi pariwisata prioritas tersebut.  

                                                             
44 Moerwanto, Arie Setiadi, Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi, Jurnal HPJI 
Vol.3 No. 2. 2017. Hal : 67-78 
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D. Teori Pembangunan (Developmentalism Theory) 

Pembangunan di Indonesia sering kali dijadikan kata kunci bagi segala hal. 

Kata pembangunan secara umum meiliki arti sebagai usaha memajukan 

kehidupan masyarakat dan sekitarnya. Selain itu juga pembangunan sering 

diartikan sebagai kemajuan, terutama kemajuan material, oleh karena itu 

pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat 

dengan bidang ekonomi. 

Sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, Pemerintah 

melakukan berbagai macam usaha, diantaranya adalah pembangunan dalam 

berbagai sektor, untuk melakukan pembangunan tersebut banyak program serta 

kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, salah satunya adalah Pembangunan di 

kawasan Mandalika.  

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan 

merupakan suatu tindakan yang dilakuka oleh pemerintah yang dimaksudkan 

untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan memberikan perubahan 

kearah lebih baik bagi Negara dan bangsa. Dalam hal ini usaha pemerintah 

dalam melakukan pembangunan adalah dengan membentuk kebijakan 

pengembangan di kawasan Mandalika. Untuk melihat apakah kebijakan ini telah 

berhasil dilaksanakan dan menghasilkan pembangunan yang berhasil maka 

developmentalism theory atau yang biasa disebut dengan teori pembangunan 

menyajikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan sebuah pembangunan, 

beberapa tolak ukur tersebut adalah kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas 

kehidupan, kerusakan lingkungan, serta keadilan sosial dan kesinambungan. 
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Berikut penjelasan mengenai kelima tolak ukur pembangunan menurut 

developmentalism theory. 

1. Kekayaan rata-rata 

Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila 

pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan 

demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau 

produktivitas negara tersebut setiap tahunnya.45 Dari pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa faktor kekayaan rata-rata dalam mengukur 

keberhasilan sebuah pembangunan yang diperhatikan adalah 

produktivitas masyarakat dan produktivitas negara setiap tahunnya jika 

dihubungkan dengan penelitian ini yang diperhatikan adalah penghasilan 

yang diterima oleh pemerintah dari pembangunan yang dilakukan di Kuta 

Mandalika. Pendapatan yang dimaksud disini adalah berupa penerimaan 

devisa oleh negara melalui sektor pariwisata setelah dikembangkannya 

Kawasan  Mandalika. 

2. Pemerataan 

Bangsa atau Negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah 

mereka yang disamping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga 

makmur dan sejahtera secara relatif  merata.46 Jika dihubungkan dengan 

penelitian ini yang menjadi tolak ukurnya adalah bagaimana keadaan 

masyarakat yang bermukim di Kuta Mandalika setelah di laksanakannya 

kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Mandalika ini. 

Jika masyarakat Kawasan  Mandalika dapat dikatakan sejahtera dengan 

                                                             
45 Budiman Arief, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 
Hal : 2. 
46 Ibid, Hal : 4. 
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dilaksanakan kebijakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan tersebut berhasil, kesejahteraan masyarakat dapat diukur 

dari berkurangnya kemiskinan yangdihasilkan oleh pembangunan yang 

dilakukan di Kawasan Mandalika. 

3. Kualitas Hidup 

Tolak ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya suatu pembangunan 

adalah dengan memperhatikan kualitas hidup masyarakatnya. Pada tolak 

ukur ini yang menjadi perhatian utama adalah sumberdaya manusia dari 

suatu negara, suatu pembangunan akan dikatakan berhasil jika 

masyarakat telah memiliki kualitas hidup yang baik dan dapat dikatakan 

sejahtera. Dalam penelitian ini yang dapat menjadi tolak ukur adalah 

bagaimana kualitas hidup dari masyarakat Kawasan Mandalika setelah 

dilakukan pembangunan di daerah mereka. 

4. Kerusakan Lingkungan 

Meningkatnya produktivitas masyarakat maupun suatu Negara 

biasanya berakibat fatal bagi lingkungannya karena kurangnya perhatian 

terhadap lingkungan, banyak kerusakan yang terjadi dikarenakan 

meningkatnya produktivitas suatu negara, oleh karena itu faktor 

kerusakan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan sebuah pembangunan.47 

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan melalui faktor ini adalah keadaan lingkungan sebelum dan 

sesudah dilakukan pembangunan apakah terjadi kerusakan seperti 

                                                             
47 Budiman Arief, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 
Hal : 4. 
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kerusakan sumber daya alam, polusi yang terjadi akibat limbah industri, 

dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang dapat diperhatikan dalam 

menuntaskan tolak ukur kerusakan lingkungan ini adalah daerah 

sekitaran Kawasan Mandalika, baik di sekitaran pantai, kota bahkan di 

lingkungan pemukiman masyarakat. 

5. Keadilan sosial dan Kesinambungan

Dalam tolak ukur ini yang perlu diperhatikan adalah keadilan sosial, 

yang dimaksud dengan keadilan sosial disini adalah pemerataan 

pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat yang kaya 

dan yang miskin. Tolak ukur ini sebenarnya berkaitan dengan tolak ukur 

lingkungan karena jika telah terjadi pelestarian lingkungan dengan baik 

maka akan dapat terjadi keberlangsungan terus menerus secara 

berkesinambungan. 

Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang akan menjadi titik 

perhatiannya adalah bagaimana kebijakan pengembangan kawasan 

Mandalika ini dapat memberantas kemiskinan yang terjadi sehingga tidak 

terjadi kesenjangan antara masyarakat kaya dan yang miskin. 




