
 

21 
 

BAB II     

KAJIAN TEORI 

Penelitian yang dilakukan Yudi17 tentang Peran Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Investasi 

menurut Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2007. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui peran BKPM DIY dalam menarik investor, mengetahui kendala 

yang dihadapau BKPM dalam pengelolaan investasi, serta mengetahu UU No 25 

tahun 2007 dalam mengakomodir penanaman modal di Privinsi DIY. 

Penelitiannnya menghasilkan bahwa evaluasi terhadap kinerja BKPM provinsi 

DIY yang sudah cukup efektif dalam meningkatkan investasi daerah serta 

informasi mengenai strategi peningkatan investasi oleh BKPM Provinsi DIY 

ditahun mendatang dengan melakukan kegiatan promosi daerah atau tahun 

investasi. 

  Penelitian yang dilakukan Rofi18 tentang Analisis Kesiapan Pemerintah 

Daerah dalam Meningkatkan Investasi Daerah (Studi Mengenai Kesiapan 

Kapasitas dan Otonomi Birokrasi dalam Pengelolaan Investasi Daerah di 

Kabupaten Kulonprogo). Penellitiannya bertujuan untuk mengetahui kesiapan da 

kapasistas pemerintah daerah dan otonomi birokrasi Kuloprogo dalam 

menciptakan keterkelolaan investasi daerah. Pengukuran kinerja pemerintah 

dilakukan dengan menggunakan pengukuran procedural, kapasitas, output dan 

kinerja otonominya. Penelitian ini menghasilkan terjadinya desentralisasi 

                                                             
17  Yudi Setyo Baskoro. 2012. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam Meningkatkan Investasi menurut Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2007. Tesis. 

Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 
18 Rofi Dwi Andriyani. 2016. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi 

Daerah (Studi Mengenai Kesiapan Kapasitas dan Otonomi Birokrasi dalam Pengelolaan Investasi 

Daerah di Kabupaten Kulonprogo). Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta 
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kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepasa BPMPT Kabupaten 

Kulonprogo sebagai lembaga penggerak untuk melaksanakan kegiatan penanaman 

modal, serta hasil mengenai pola pengambilan keputusan dan diskresi birokrasi 

yang dibuat oleh BPMPT Kabupaten Kulonprogo dalam kegiata penanaman 

modal. 

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai beberapa konsep dan 

teori yang mendukung penelitian yakni mengenai konsep strategi government dan 

konsep pariwisata. Kedua konsep ini nantinya akan membantu penulis dalam 

mengolah data penelitian. Konsep menjadi penting guna untuk 

menggeneralisasikan suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

termasuk dalam urusan pemerintahan. Konsep dalam penelitian digunakan 

sebagai penjelas dari fenomena-fenomena maupun realita yang terjadi pada saat 

penelitian. Sehingga dengan konsep yang dipilih dalam penelitian ini dapat 

membantu menjawab pertanyaan penelitian. 

A. Konsep Strategi Government 

1. Pengertian Strategi 

Strategi biasanya digunakan dan disusun untuk mencapai suatu 

sasaran ataupun tujuan. Strategi19  merupakan kegiatan yang sifatnya 

terrus meningkat serta terus menerus dilakukan seiap organisasi 

organisasi atau dalam konteks penelitian ini adalah Badan 

Penanaman Modal dan Promosi Daerah yang tentu dalam lingkup 

pemerintahan, bertujuan untuk  memberikan pelayanan yang baik 

                                                             
19 Hamel & Prahalad dalam Husein Umar. 2001. Strategic Management in Action: Konsep, Teori 

dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis, Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep 

Michael R. Porter, Fred R David dan Wheelen-Hunger. Yogykarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
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bagi masyarakatnya. Oleh karena itu,  setiap strategi organisasi dalam 

pemerintahan harus diarahkan bagi para  masyarakat. Hal ini seperti 

yang dijelaskan Hamel dan Prahalad20 :  

“Bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental  

(senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan 

berdasarkan  sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan di masa  depan”.  

 

Demikian dengan strategi yang biasanya diawali dari kejadian yang 

dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang sudah terjadi. Seperti 

diketahui bahwa strategi  itu mungkin dapat  mengarahkan ke arah 

pengurangan biaya, pemulihan mutu, dan mengembangkan jaringan. 

Munculnya pengembangan yang cepat pada masyarakat yang luas dan 

baru membuat peralihan pola masyarakat dan memerlukan kompetensi inti 

(core competencies) dalam konteks penelitian ini kembali bagaimana 

proses peningkatan investitasi yang diusahakan oleh Badan Penanaman 

Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan, dalam prosesnya perlu 

mencari kompetensi inti di  dalam bisnis yang dilakukan.  

 Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada  pembacanya 

yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap  anggota manajemen 

puncak dan setiap karyawan organisasi.  Kesuksesan dari sebuah strategi dapat 

terlihat dari ada sokongan dari kelompok yang bergabung  dari para pelaksana, 

dari seluruh pimpinan pusat dalam instansi. Dalam hal ini Badan Penanaman 

Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan, harus mempuyai kedudukan yang 

dapat mempengaruhui agara tujuannya tercapai,disebabkan strategi  memberikan 

haluan untuk bertindak,serta bagaimana caranya tindakana tersebut tercapai 

                                                             
20 Hamel dan Prahalad. Management..  New Delhi: Tata McGraw Hill, 1995. Hal:31 
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tujuannya.. Strategi memiliki tiga fungsi utama dalam memenuhi tujuan 

manajemen,  yaitu21 ,Strategi untuk pedukung sebagai pengambilan keputusan 

serta strategi sebagai bagian untuk tercapainya kesuksenan. Strategi itu sendiri 

juga meberikan suatu interaksi atara keputusan-keputusan yang di pilih oleh 

sebuah lembaga, Strategi menjadi wadah untuk bersosialisai dan berkoordinasi 

mengenai peranan penting, strategi sebagai wadah untu bekomunikais yaitu 

untukmeberikan arah yang sama bagi lembanga. Konsep strategi akan disatukan  

dengan misi dan visi untuk memilih  di mana perusahaan pada masa yang akan 

datang.  

 Berdasarkan pendapat diatas  dapat diaktan bahwa penyusuanan suatu 

strategi harus diperhatikan apa yang menajadi arahan dan incaran yangingin 

dicapai di masa yang akan mendatang, maka dari itu organisasi harus selalu 

senantiasa  berkorelasi atau bersisialisasi  dengan lingkungan dimana strategi 

tersebut akan terapkan, hingga strategi itu tidak bertolak belakan  dan strategi 

tersebut bisa sejalan sesuai dengan apa yang terjadi di lingkunagn dan melihat 

kemampuan luar dan dalam berdasarkan kekuatan dan kelemahan oranisasi 

tersebut. Oleh sebab itu, strategi merupakan pelebaran tujuan yang 

menghubungkan  organisasi dengan lingkungannya. Kegagalan suatu Strategi bisa 

terjadi bila organisasi tesebuat tidak memiliki konsisten dengan apa yang dikatan 

dan apa yang harus dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas strategi dapat didefinisikan sebagai  sasaran 

yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi pemerintahan 

maupun organisasi non pemerintahan yang sebelumnya telah direncanakan oleh 

                                                             
21 Grant, Robert M.1999. Analisis Strategi Kontemporer : Konsep, Teknik,. Aplikasi. Edisi ke 2, 

Alih Bahasa Thomas Secokusomo. Jakarta : Airlangga 
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organisasi itu sendiri, suatu organisasi harus selalu melakukan pendekatan dengan 

lingkunagn sekitar agar apa yang diharpkan bisa terlaksanakan, dan strategi 

tersebut dapat berjalan dengan sesuai dengan keinginan organisasi serta tidek 

saling bertolak belakang sehingga sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. 

Strategi sangat diperlukan dalam suatu perencanan yang disusun untuk mencapai 

tujuan tertentu suatu organisasi , dimana strategi tersebut dirancang  oleh petinggi 

atau pemimpin organisasi agar langkah yang dilakukan organisasi tersebut 

mencapai sasaran dan tepat tujuan. 

2. Pengertian Pemerintahan Daerah 

Keberadaan masyarakat erat kaitannya dengan pemerintah, 

begitupun sebaliknya. keberadaan pemerintah juga erat kaitannya 

dengan masyarakat. Keberaadaan keduanya mejadi keharusan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Karena sekecil apapun masyarakat pasti 

akan membutuhkan pelayanan dari pemerintah dan pemerintah 

memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Sehingga  dalam 

kehidupan keseharian masyarakat erat kaitannya dengan tugas, peran, 

maupun fungsi dari pemerintah.  

Pada umumnya pemerintah dibagi menjadi dua yakni pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan presiden 

yang memegang kekuasan pemerintah NKRI yang dibantu oleh wakil 

presiden dan menteri. Sedangkan Pemerintah daerah yakni kepala 

daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan pemerintahan daerah (UU RI No 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah). Pemerintah Daerah merupakan 
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penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi (Undang-Undang RI 

Nomor 22 Tahun 1999). Pemerintah daerah juga diartikan sebagai 

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD. 

Namun, penelitian ini memfokuskan pada pemerintah daerah 

yang ada di Kabupaten Bintan yakni: 

a. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten 

Bintan. 

 Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah merupakan 

SKPD yang merupakan diabawah naungan pemerintahan daerah 

provinsi untuk meyelenggarakan fungsi utamanya pada bidang  

Penanaman Modal di Pemerintah Daerah. Penanaman modal dapat 

diartikan sebagai seluruh bentuk aktivitas penanaman modal, baik 

oleh penanaman modal menentukan didalam negeri maupun 

penanaman modal dari luar negri menentukan untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang-Undang RI 

Nomor 25 Tahun 2007  tentang Penanaman Modal, Pasal 1). 

 Dengan perananya Badan Penanamaan Modal dan Promosi 

Daerah sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di daerah Kabupaten Bintan, yang mana BPMD ini 

berada di baawh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang 

dipimpin oleh Gubernur sebagai mana dengan surat keputusan 

kepala BKPM RI Nomor 10 Tahun 2011 menegenai Pelimpahan 
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dan Pedoman Penyelanggaraan yang difokuskan  Bidang 

Pengadialan Pelaksana Penanaman Modal. Ditetapkannya PERDA 

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 tahun 2008 yang berupa 

pembentikan Organisasi dan tata Kerja Badan Daerah pada 

Lingukan provsindi Kepulauan Riau.  Maka dari itu telah jelas 

dikatakan bahwa pemerintah telah memberikan tugas pada badan 

penaman modal dan promosi daerah untuk melaksanan promosdi 

daerah dan investasi daerah.  

    Adapun tugas dan fungsi Badan Penanam Modal dan 

Investasi Daerah dengan menjalankantugas dari pemerintah 

Kepilauan Riau pada Badan Penanaman Modal dan Promosi daerah 

serta investasi  yang diberikn tugas melalui Gubernur. Sebagaimana 

yang dimaksud dalam pelaksannaan tugasnya yang diketahui bahwa 

Fungsi yang dimiliki Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 

yaitu melaksanakan  perumusan kebijakan pemerintah pada bidang 

promosi serta investasi, melaksanakan kegiatan  kesekretariatan 

berupa perencanaan, malakukan evaluasi dan investasi keuangan 

umum dan kepegaaian, malaksanakan pelayanan dan perizinan 

umum pada bidang promosi dan investasi daerah, merencanakan 

pelaksanaan teknis pada pembangunan di bidang promosi dan 

investasi, mengawasi pengusah modal dalam negeri maupun 

pengusaha penanam modal  luar negeri yang berdasrkan kapasita 

tugas  badan promosi dan investasi di daerah, melakukan kerjasama 
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pada dunia usaha serta lembaga lainnya pada bidang penanaman 

modal, melaksanakan tugas yang diberikan Gubernur lainnya.  

1. Pembagian Urusan Daerah 

  Pembagian urusan Pemerintah kepada Pemerintah daerah 

setidaknya telah dibagi ke dalam beberapa sektor seperti yang tertera 

di dalam UU RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Urusan pemerintahan yakni kekuasaan yang menjadi wewenang 

presiden yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan 

masyarakat. Karena pada dasarnya pembagian urusan menjadi dasar 

dalam pengembangan aparatur antara pusat dan daerah.22 

 Berdasarkan Undang-undang RI No 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi dua (2) 

diantaranya adalah urusan pemerintahan absolut dan konkuren. Namun 

tulisan ini akan membahas mengenai urusan pemerintahan kunkuren 

yang dibagi menjadi dua (2) yakni urusan pemerintahan wajib dan 

urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib di artikan 

sebagai urusan yang wajib di selenggarakan oleh semua daerah. 

Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan wajib yang 

diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki 

daerah. Adanya pembagian urusan yanag dilakukan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah membantu pemerintah daerah dan 

                                                             
22 Agus Dwiyanto. 2011 . Mengembalikan Kepercayaan Pubik Melalui Reformasi Birokrasi. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  Hal 269 
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memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk mengelola 

dan mengembangkan daerahnya berdasarkan poensei yang dimiliknya. 

 

Berdasarkan hal tersebut bahwa urusan pemerintah daerah 

terdiri dari beberapa bagian termasuk di dalammya penanaman modal 

dan pariwisata. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tugas 

maupun peran untuk mengelola potensi daerahnya sesuai dengan 

aturan yang berlaku.  Pembagian urusan pada umumnya memberikan 

dorongan kepada daerah untuk mandiri. Dengan diberikan 

kewenangan yang lebih luas kepada daerah baik provinsi ataupun 

kabupaten/kota secara mandiri dapat memberikan pelayanan terutama 

dalam penanaman modal dalam sektor pariwista.23 Dengan 

diberikannya hak otonomi kepada daerah memberikan kebebasan 

untuk mengatur dan mengurus masing-masing urusan pemerintahan24 

yang menjadi tugas pemerintah daerah baik urusan wajib maupun 

pilihan. 

  

2. Penanaman Modal Daerah dalam Sektor Pariwisata 

 Kata lain dari penanaman modal yakni investasi, yang artikan 

sebagai pembelanjaan penanaman modal untu membeli barang dan 

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang 

                                                             
23 Aminuddin IIma. 2006 . Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Kencana Hal 51 
24 Tri Setiady. 2014. Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Mengurus 

Bidang Pertanahan Dihubungkan dengan Hukum Positif. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8(2), pp 278-

294. 
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dan jasa dalam bidang perekonomian.25 Aktivitas  investasiyang berda 

di kabuaten bintan mampu  mampu memberikan sumbangsi yang besar 

dalam pertumbuhan ekonomi di kabupaten bintan. Adapun aspek yang 

menentukan keninginan para pengusaha untuk menanamkan modalnya 

disuatu daerah selain karena keunggulan yang ada di daerah tersebut 

atau sumber daya alam kondisi lingkungan seperti sarana, pendidikan 

dan tingginya angka korupsi di suatu daerah.26 Tingkat penanaman 

modal  yang besar dapat menaikkan tingkat produksi, dalam proses 

produksi membutuhkkan dana-dana yang gunakan untuk melengkapi 

kebutuhan dan peralatan yang dibutuhkan. 

 Investasi daerah merupakan peluang daerah dalam rangka 

mengembangkan daerah melalui berbagai macam aktifiitas dan 

program pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada daerah 

untuk mandiri dan mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana yang 

tercantum di dalam UU no 32 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah, yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Investasi daerah juga salah 

satu strategi dalam rangka mengembangkan potensi daerah, dan 

mengakselarasikan pembangunan daerah.27 

Kawasan peruntukkan pariwisata yang memiliki peluang investasi 

seperti keindahan alam dan keindahan panorama, masyarakat dengan 

                                                             
25 Sadono Sukirno. 2001. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Press. 

Hal 107 
26 Lindblad,JThomas2015. Foreign Direct Investment In IndonesiaFifty Years Of 

Discourse.Bulletin Of .Indonesian Economic Studies, 51 (2) : 217-273. 
27 Nurhayati. . Analisis Investasi Sektor Pariwisata Oleh Pemeirntah Daerah Kota Batam Tahun 

2014. 
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kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan, bangunan 

peninggalan budaya data atau mempunyai nilai sejarah tinggi, serta kawasan 

yang mendukung upaya pelestarian budaya dan lingkungan.28 Peluang 

investasi dalam sektor pariwisata tidak hanya bertujuan untuk menarik 

investasi asing. Namun, pemerintah juga sangat diharapkan memiliki peran 

besar dalam kegiatan promosi wisata dengan tujuan untuk mendatangkan 

sebanyak-banyaknya pengunjung pariwisata dari luar negeri. Suparmako 

mengungkapkan bahwa peran pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya 

pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. 

Pengeluaran pemerintah dapat dijadikan sebagai indicator besarnya kegiatan 

pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Jadi dapat dikatakan 

semakin banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran 

pemerintah dalam pembangunan. 

 Namun masih banyak terjadi masalah-masalah yang ditemukan dalam 

kegiatan investasi dibidang parwisata diantaranya: 18 

Pertama, kurangnya keterkaaitan, pelayanan dasar, dan  untuk 

prasarana melayani wisatawan. Ketiga masalah ini menjadi masalah investasi 

nasional karena apabila konektivitas jauh dari cukup maka pengunjung 

ataupun wisatawan kurang tertarik unutuk mengunjungi objek wisata. Kedua, 

kompleksitas dan ketidapastian investasi atau buruknya iklim bisnis. 

Lemahnya law enforcement, banyaknya pungli, lamanya pengurusan izin, 

aturan lokal yang cenderung diskriminatif, dan sikap-sikap arogan pemerintah 

daerah, juga menjadi kendala sampai hari ini dikeluhkan banyak pengusaha 

                                                             
28 Bappeda Kepri. 2016. Sektor Pariwisata diakses melalui 

http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/207- 

sektor-pariwisata pada 22 Januari 2018. 
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pariwisata. Ketiga, masalah kebersihan dan kesehatan (hygiene and 

sanitation) di lokasi destinasi. Masih banyak diitemukan destinasi wisata yang 

belum terlihat rapi dan bersih. Keempat, ancaman terjadinya. Kelima, 

menurunnya  penerbangan langsung dari capaian pasar ke destinasi wisata.  

B. Konsep Pariwisata 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan  daerah. 

Pengembangan sektor pariwisata merangsang pertumbuhan ekonomi baik 

ditingkat nasional maupun lokal.29 Pengembangan sektor pariwisata sangan 

berpengaruh dalam proses berkelangsungannya pembanguanan dan 

pngembanagn daerah dan memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah 

dan mesejahterakan kehidupan masyarakat.30 

1. Pengertian Pariwisata 

Sepanjang sejarah orang sudah melakukan perjalanan dengan 

tujuan untuk perdagangan, keagamaan, perang, migrasi, dan motivasi 

lainnya. Di Indonesia pariwisata salah satu sektor yang diharapakan 

mampu untuk menggerakkan roda perekonomian. Saat ini pariwisata 

dapat dikatakan sebagai sektor unggulan karena dampak yang 

ditimbulkan dari aktivitas pariwisata berpengaruh terhadap sektor lain 

seperti ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pariwisata merupakan 

                                                             
29 YamakawaR. 2007. Poverty Reduction through Tourism: The experiences 

inAsia.UnitedNationsEconomicand SocialCommission for Asiaand thePacific.Workshopo 

expanding the rol of tourism inPovert reduction. 

30 Suartini,NiNyoman dan Made Suyana Utama. 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, 

Pajak Hiburan,Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di KabupatenGianyar. 

E-JurnalEkonomiPembangunan Universitas Udayana.Vol 2 No 3. 
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berbagai ragam aktifitas wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan 

pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan). 

  Goeldner dan Ritchie mengatakan bahwa pariwisata merupakan 

suatu proses aktivitas dan outcomes dalam bentuk hubungan dan 

interaksi antara wisatawan, penyedia jasa,pemerintah dan lingkungan 

sekitarnya yang terlibat untuk mendatangkan wisatawan ke tempat 

wisata.31 Definisi pariwisata menurut Oka A Yoeti merupakan32 suatu 

perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselengarakan 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan bukan untuk berusaha 

(business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi hanya 

semata-mata menikmati perjalanan. Pada prinsipnya kepariwisataan 

dapat mencakup semua perjalanan, asal saja perjalanan tersebut untuk 

bertamasya atau berekreasi. 

  Salah Wahab33 mendefinisikan pariwisata sebagai suatu aktifitas 

manusia yang dilakukan secara sadar yang mendappat pelayanan secara 

bergantian diantara orang-orang di daerah lain (daerah tertentu, suatu 

negara) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka 

ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana dia memperoleh 

pekerjaan tetap. Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia 

                                                             
31 Marhanani Tri Astuti. 2015. Potensi Olahraga dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. 

Jurnal Kepariwisataan Indonesi a. Vol 10(1), pp 31-40 
32 Oka A Yoeti dalam Hertiana Ikasari & Ida Farida. 2017. Peningkatan Kepuasan Wisatawan 

Terhadap Pariwisata Kota Semarang dengan Importance-Permormance Analysis. Prosiding 

Seminar Multi Disiplin Ilmu & Calls For Papers Unisbank ke-3. Semarang 
33 Oka A Yoeti dalam Addin Maulana. 2014. Strategi  Pengembangan Wisata Spiritual di 

Kabupaten Badung, Provinsi Bali.  Jurnal Kepariwisataan Indonesia. Vol 9 (2), pp 119-143 
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merupakan sektor yang sangat menjanjikan dan menghasilkan 

keuntungan yang besar bagi negara maupun daerah yang memiliki 

sumber daya alama maupun budaya yang menonjol. Bermacam potensi 

dikembangkan guna untuk menarik minat para wisatawan asing untuk 

berkunjung34 sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sektor 

pariwisata ternyata dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan nasional.35 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas mengenai pariwisata 

maka penulis menyimpulkan kembali apa yang dimaksud dengan 

pariwisata. Dengan demikian, pariwisata merupakan suatu perjalanan 

yang dilakukan baik oleh individu, kelompok maupun organisasi untuk 

mengunjungi tempat yang menurutnya baik (baik dari segi fasilitas, 

maupun layanan) yang sudah disediakan oleh pemerintah, masyarakat 

setempat, mapun pelaku usaha. 

2. Jenis-jenis Pariwisata 

Jenis pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk 

mengunjungi suatu tempat.36  

a. Wisata Budaya merupakan perjalanan yang dilakukan wisatawan 

untuk melihat atau mempelajari keadaan masyarakat, kebisaaan 

maupun adat istiadat, cara hidup serta budaya dan keseniannya. 

Dalam perjalannya para wisatawan berkesempatan untuk ikut serta 

                                                             
34 Agus Dipaya, I Nyoman Sunarta. 2015.  Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di 

Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial-Budaya). Jurnal 

Destinasi Pariwisata. Vol 3(2), pp 58-66 
35 Yoeti dalam Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, & Riyanto. 2013. Analisis Strategi 

Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah 

Kabupaten Nganjuk). Jurnal Administrasi Publik. Vol 1(4), pp 135-143 
36 Pendit S Nyoman. 1994. Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT Pradnya 

Paramita. Hal 41  
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dalam kegiatan seperti seni musik, seni tari, mauun seni drama di 

daerah yang mereka kunjungi. 

b. Wisata Maritim atau Bahari, jenis wisata ini berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan olahraga yang dilakukan di air seperti di pantai, 

laut, danau dengan menghabiskan kegiatan seperti berselancar, 

memancing maupun melakukan pemotretan. Di Indonesia kita banyak 

menemukan jenis pariwisata bahari termasuk di daerah Kabupaten 

Bintan. 

c. Wisata Cagar Alam, wisata speeti ini yakni wisatawan yang 

melakukan perjalanan ke daerah cagar budaya, hutan lindung, atau 

wisata yang berkaitan dengan kegemaran dan keindahan alam. 

Misalnya kesegaran udara yang ada didaerah pegunungan, keajaiban 

hidup binatang dan marga satwa yang langka yang jarang ditemukan. 

d. Wisata Konvensi, wisata jenis ini disebut juga dengan wisata politik. 

Karena wisata ini tersedia  fasilitas yang diguanakan untuk rapat 

maupun musyawarah yang sifatnya nasional maupun internasional.  

e. Wisata pertanian salah satu bentuk wisata yang dilakukan wisatawan 

untuk mengunjungi proyek-proyek pertanian seperti perkebunan, 

ladan pembibitan dengan tujuan untuk mengunjungi dan melakukan 

peninjaun untuk studi bagi para wisatawan yang berpekentingan.. 

f. Wisata Buru, wisat jenis ini banyak dilakukan di tempata atau daerah 

yang memiliki hutan atau tempat buru yang telah dibenarkan oleh 

pemerintah. 
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g. Wisata Ziarah yang berkaitan dengan sejarah, agama, adat istiadat, 

kepercayaan umat mupun kumpulan masyarakat. Wisata ini juga 

dapat dilakukan secara individu, kelompok, maupun rimbingan yang 

dilakukan ke tempat suci, bukit mupun gunung mupun tempat 

pemakaman tokoh/pemimpin yang penih legenda. 

3. Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat Pariwisata 

a. Faktor pendukung 

Faktor pendukung yang dibutuhkan wisatawan diantaranya 

adalah adanya penyediaan transportasi, akomodasi, restoran, pusat-

pusat perbelanjaan, fasilitas, keamanan, jaringan perbankan, 

fasilitas keamanan serta fasilitas umum lainnya yang disediakan 

oleh pemangku kepentingan di objek wisata seperti pemerintag 

daerah, pengusaha ataupun masyarakat lokal.37  

Selain itu, faktor pendorong destinasi wisata yakni 

memiliki image (citra) tertentu yanga dapat menarik wisatawan. 

Saura dan Garcia mengungkapkan bahwa citra atau image 

memegang peranan lebih penting daripada sumber daya pariwisata 

yang kasat mata. Karena citra bisa memberikan kesan bahwa suatu 

destinasi akan memberikan suatu atraksi yang berbeda dengan 

destinasi lainnya sehingga menambah keinginan bagi para 

wisatawan untuk mengunjunginya.38 

 

 

                                                             
37 Rimsky K Judisseno. 2017. Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataan: Suatu Tinjaun tentang 

Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan. Jakarta: Pt Gramedia Pustakan Utama hal 46 
38 I Gde Pitana & Putu G. Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi hal 66 
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b.  Faktor Penghambat 

  Berkembang atau tidaknya sektor wisata bukan saja 

bertumpu pada potensi alam/budaya yang dimiliki suatu daerah 

namun pertumbuhan sektor pariwisata juga sangat dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia, promosi atau pemasaran, regulasi 

pemerintah dan infrastruktur utama yang mendukung pariwisata. 

Namun di Indonesia masalah krusial yang perlu ditangani dengan 

serius adalah promosi, infrastruktur (infrastruktur udara, darat 

maupun ICT), kesehatan dan kebersihan, keberlanjuan lingkungan, 

iklim usaha/investasi, keterbukaan internasional lingkungan bisnis 

dan sumber daya manusi.39 Tantanagn dan Hambatan 

pengembangan pariwisata yang diakui oleh Kementerian 

Pariwisata diantaranya adalah:40 terdapatnya kekurangan 

koneksivitas serta infrastruktur untuk melayani para wisataan yang 

datang.  

                                                             
39 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan. 2015. Idustri Pariwisata: Alternatif Sektor Andalan 

Ditengah Pelemahan Ekonomi Domestik. Diakses melaluiwww.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/biro-

apbn-apbn-Industri-Pariwisata-Alternatif-Sektor-Andalan-Di-Tengah-Pelemahan-Ekonomi-

Domestik-1441781638.pdf  
40 Wahyu Adityo Prodjo.2016. Kembangkan Pariwisata, ini Hambatan dan Tantangan 

Kemenpar.Diaksesmelaluihttp://travel.kompas.com/read/2016/10/27/084100327/kembangkan.pari

wisata.ini.hambatan.dan.tantangan.kemenpar. 
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