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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Penelitian Terdahulu 

 Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan studi terdahulu dengan 

mendeskripsikan fokus dan hasil penelitian yang sejenis, sehingga hasil penelitian 

tersebut dapat digunakan sebagai acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

Dengan ini, peneliti akan menuliskan beberapa jurnal yang akan dijadikan rujukan 

dalam meneliti.  

 Pertama, jurnal berjudul “Kajian Kebijakan Sumberdaya Alam Berbasis 

pada Ekologi Politik” yang mana penelitian tersebut menggunakan teori ekologi 

politik dari Bryant dan Beiley sebagai pisau analisis untutk menjawab 

permasalahan. Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

sumber daya alam memerlukan pendekatan multi aras seperti kajian politik. 

Pendekatan relasi antar aktor digunakan untuk mengkaji peran masing-masing 

aktor dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasilnya, peran negara belum 

menunjukkan sikap aktif dalam mengatasi konflik antara masyarakat dan swasta. 

Keberadaan kebijakan yang disusun oleh negara cenderung menjadi pendukung 

pihak swasta dengan alasan pembangunan untuk kepentingan umum meskipun 

bertentangan dengan keinginan masyarakat.11 

Kedua, jurnal berjudul “Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan 

Mangrove di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung” yang mana penelitian ini 

senada dengan penelitian diatas yang mana menggunakan teori ekologi politik 

                                                           
11 Hakim, Agus Lukman. 2018. Kajian Kebijakan Sumberdaya Alam Berbasis pada Ekologi 

Politik. Jurnal: The Indonesian Journal of Public Administration. Volume 4 No. 2 Desember 2018 
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dari Bryant dan Beiley sebagai pisau analisis dengan pendekatan aktor. Dalam 

penelitian disimpulkan bahwa perilaku pihak swasta/pengusaha tambak tidak 

memperhatikan ekologi sekitar, dimana limbah tambak telah mengakibatkan 

degradasi ekosistem air sehingga masyarakat lokal termarginalkan. Sejatinya 

pemerintah setempat sudah mengakomodir fungsi lindung hutan mangrove namun 

dalam pengimplementasian regulasi tersebut pemerintah lebih mendukung tambak 

tersebut dengan intens.12 

 Ketiga, jurnal berjudul “Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan 

Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen”. Tulisan ini 

mengangkat kasus pertarungan konflik klaim atas tanah di sepanjang pesisir yang 

terjadi antara pihak perusahaan, elite militer, dan masyarakat. Kesimpulannya, 

konflik yang terjadi disebabkan karena kepentingan penguasaan sumber daya 

alam yang menguntungkan pihak elite dan memarginalkan masyarakat lokal. Hal 

ini menunjukkan ketidak seriusan pemerintah sebagai pemilik otoritas dalam 

bertindak tegas menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah.13 

 Keempat, jurnal berjudul “Politik Ekologi Ekowisata di Taman Wisata 

Alam Batu Putih”. Jurnal ini menyimpulkan bahwa manfaat ekowisata di taman 

wisata alam batu putih belum dinikmati secara tidak merata, misalnya manfaat 

ekonomi hanya dinikmati oleh masyarakat sekitar yang rumahnya berada dilokasi 

gerbang masuk TWA Batu Putih. Konsep ekowisata di TWA Batu Putih menjadi 

area kontestasi antara pemanfaatan dan perlindungan. Pengelola TWA Batu Putih 

                                                           
12 Febryanol. Gumay, Didik Suharjito, dkk. 2015. Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan 

Mangrove di Kabupaten Pesawaran. Jurnal: Analisis Kebijakan Kehutanan Volume 12, No.12 

Agustus 2015 
13 Cahyati, Devy Dhian. 2014. Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan 

Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen. April 2014 
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membangun fasilitas pariwisata dengan berbekal legitimasi dari dari peratutan 

perundang-undangan yang ada. Pengelola berharap dapat memaksimalkan 

keuntungan ekonomi yang didapat sembari pembangunan yang dilakukan akan 

berdampak pada lingkungan dengan intesitas rendah. Penerapan konsep 

pembangunan yang dilakukan oleh pengelola masih mendapat pertentangan dari 

masyarakat karena menjaga kealamiahan kawasan TWA Batu Putih lebih penting 

urgensinya. Ketidaksetaraan relasi antar stakeholders dalam pengelolaan TWA 

Batu Putih dapat dilihat dari termarginalkannya masyarakat karena tidak ada 

ruang untuk menyatakan penolakan ataupun persetujuan terhadap kebijakan 

pembangunan.14 

2.2      Ekologi Politik 

Ekologi politik merupakan gabungan dari dua kata ‘ekologi’ dan ‘politk’ 

dimana keduanya memiliki makna kata yang berbeda. Keberadaan ekologi disini 

difokuskan pada konteks sumber daya alam, sedangkan politik disini diartikan 

sebagai kekuasaan. Maka dari itu, secara sederhana ekologi politik digunakan 

untuk  kacamata dalam menilik persoalan-persoalan sumber daya alam sebagai 

persoalan sosial-politik.15 Terdapat asumsi yang mendasari ekologi politik bahwa 

perubahan yang terjadi pada lingkungan tidaklah bersifat netral, namun terdapat 

bentuk politizied environtment dimana melibatkan banyak aktor yang memiliki 

kepentingan masing-masing sesuai dengan tingkatannya (lokal, regional, dan 

                                                           
14 Ramadhan, Nurul Hasanah, Agustinus Pati dan Trilke Tulung. 2018. “Politik Ekologi Ekowisata 

Di Taman Wisata Alam Batu Putih Kelurahan Bbatu Putih Bawah. Jurnal Jurusan Ilmu 

Pemerintahan. Volume 1 No. 1 Tahun 2018 
15 Satria, Arif. 2009. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang. Hal. 43 
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global).16 Sejatinya, ekologi politik merupakan bidang kajian ilmu sebagai 

kacamata dalam penjelasan politik dari persoalan perubahan lingkungan. 

Ekologi politik menilai bahwa keputusan pengelolaan sumber daya alam 

tidak bisa dipahami dari sudut pandang tekhnis. Perencanaan pengelololan 

lingkungan bukan dipahami sebagai kepedulian terhadap lingkungan, tetapi 

persoalan kendali terhadap kekuasaan. Satria melihat bahwa ekologi politik 

merupakan bidang kajian yang memperhatiakan aspek-aspek sosial politik 

terhadap pengelolaan lingkungan yang tidak bersifat netral namun merupakan 

suatu bentuk politisasi lingkungan banyak aktor dari berbagai tingaktan.17 Ekologi 

politik ingin menjelaskan dampak isu lingkungan terhadap proses kebijakan serta 

peran negara dalam pengelolaan lingkungan. Untuk memahami hal tersebut 

setidaknya ada empat pendekatan yang berbeda dan saling melengkapi yakni 

pendekatan degradasi dan marjinalisasi, pendekatan konflik lingkungan. 

Pendekatan di atas bersumber pada dua pendekatan yakni pendekatan 

aktor dan pendektan kritis. dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada 

pendekatan aktor. Pendekatan aktor berpusat pada pelaku, menurut pendekatan ini 

persoalan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari konteks politik dan ekonomi 

dimana masalah tersebut muncul. Pendekatan aktor berangkat dari asumsi bahwa 

ketimpangan distribusi biaya dan manfaat yang diterima oleh masing-masing 

aktor mendorong terciptanya ketimpangan sosial ekonomi yang berimplikasi 

terhadap perubahan kekuasaan dalam hubungan satu aktor dengan lainnya. 

                                                           
16 Satria, Arif. 2007. Ekologi Politik. Fondasi, Teori dan Diskursus Ekologi Manusia. Prosiding 
17 Satria, Arif. 2009. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang. Hal. 2-3 
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Setidaknya ada lima aktor yang disorot dalam pendekatan ini yakni negara, 

swasta, institusi multilateral, NGO dan masyarakat akar rumput. 

2.2.1   Dimensi-dimensi Ekologi Politik 

Dalam menjelaskan suatu persoalan perubahan lingkungan, kajian ekologi 

politik menyuguhkan beberapa dimensi atau sudut pandang yang telah dipetakan 

oleh Bryant dan Bailey. Dimensi tersebut merupakan hasil riset dari beberapa 

pakar ahli ekologi politik yang berbeda namun saling melengkapi. Pertama, 

dalam mengkaji persoalan perubahan lingkungan, peneliti menggunakan bidang 

kajian traditional geography sebagai perspektif dalam memahami dampak yang 

ditimbulkan oleh manusia terhadap lingkungannya. Kedua, peneliti mengkaji 

keterkaitan politik dalam persoalan ekologis antar negara atau dalam konteks 

wilayah geografis. Ketiga, peneliti menggali persoalan ekologi politik dengan 

menggunakan perspektif seperti gender etnik dan kelas sosial. Keempat, peneliti 

menggunakan perspektif aktor sebagai kacamata dalam memahami permasalahan 

yang timbul akibat konflik politik dan ekologi yang mana pendekatan ini 

diposisikan untuk mengkaji kepentingan dan kebutuhan dari tindakan para aktor. 

2.2.2   Indikator-indikator Ekologi Politik 

Dalam konteks kajian ilmu ekologi politik terdapat aspek-aspek yang 

merupakan indikator yang menjadi acuan beberapa kegiatan atau kebijakan dari 

pemerintah. Indikator-indikator tersebut menurut Bryant dan Bailey melipiuti; a) 

Resiko dan manfaat yang dinikmati aktor; b) Dampak yang timbul; c) Relasi antar 
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aktor.18 Maka dari itu untuk mengetahui penjabaran dari indikator tersebut akan 

dijelaskan dibawah ini: 

a. Resiko dan manfaat yang dinikmati aktor secara tidak merata 

Indikator pertama dalam ekogoli politik yakni resiko dan manfaat yang 

dinikmati para aktor secara tidak merata. Indikator ini menyebutkan bahwasanya 

proses ekologi politik cenderung memberikan resiko lingkungan dibandingkan 

resiko-resiko lain seperti resiko masyarakat.19 Dengan kata lain kajian ekologi 

politik berusaha menjealaskan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu 

kebijakan atau program baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. 

Dengan demikian ekologi politik menaruh curiga terhadap proyek pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta yang dalam praktiknya 

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. 

b. Dampak yang timbul dalam proses ekologi politik 

Indikator kedua yakni dampak yang timbul dalam proses ekologi politik. 

Bryant dan Bailey menjelaskan bahwa dampak ekologi politik dapat berupa 

adanya distribusi keuntungan ekonomi yang tidak merata oleh tiap aktor terlibat 

dalam proses tersebut.20 Selain itu, keuntungan ekonomis yang didapat lebih 

menekankan pada keuntungan pada pihak swasta daripada pihak pemerintah dan 

masyarakat. Sehingga pemerintah dan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan 

khususnya pada masyarakat. 

 

 

                                                           
18 Bryant, Sinead Bailey. 1997. Third World Political Ecology. New York: Routledge 
19 Ibid Hal 27 
20 Ibid Hal 28 
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c. Relasi antar aktor 

Indikator ketiga yakni relasi antar aktor. Bryant dan Bailey menjelaskan 

dari keseluruhan proses ekologi politik akan menghasilkan relasi yang berbeda 

dari tiap aktor yang terlibat dimana relasi tersebut meliputi; kontrol swasta 

terhadap masyarakat; kontrol swasta terhadap pemerintah; dan perlawanan 

masyarakat terhadap swasta. Dengan demikian relasi antar aktor menunjukkan 

dominasi pihak swasta. Bahkan swasta mampu memberikan kontrol terhadap 

pemerintah yang seharusnya peran tersebut yakni pemerintah yang melakukan 

kontrol terhadap swasta baik melalui kebijakan maupun melalui rencana 

pembangunan yang dibuat.  

2.3      Alih Fungsi Lahan 

Terdapat beberapa macam bentuk sumber daya alam, salah satunya adalah 

lahan. Lahan merupakan bidang tanah yang memiliki banyak fungsi dalam 

memenuhi kebutuhan manusia dari segi produksi pertanian maupun non pertanian. 

Kebutuhan akan lahan mengalami perkembangan mengingat jumlah permintaan 

yang terus meningkat.  

Alih fungsi lahan merupakan suatu proses perubahan penggunaan lahan, 

misalnya dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Biasanya, bentuk perubahan 

lahan ini cenderung bersifat negatif dikarenakan berdampak buruk dari 

lingkungan atau sawah itu sendiri.21 Lestari mendefinisikan konversi lahan adalah 

kegiatan merubah sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi asli seperti apa 

yang di rencanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif pada potensi 

                                                           
21 Dwipradnyana. 2014. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian Serta 

Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani”. Skripsi: Program Pascasarjana Universitas 

Udayana Denpasar 
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lahan sekitar.22 Fenomena alih fungsi lahan terjadi akibat perubahan struktural 

perekonomian dan kependudukan terkhusus pada negara-negara berkembang 

seperti Indonesia. Saat ini, banyak tuntutan dari segi pembangunan infrastruktur, 

pemukiman, kawasan industri dan pengembangan pembangunan pariwisata yang 

membutuhkan lahan.  

2.3.1   Tipologi Alih Fungsi Lahan 

Menurut Sihalolo dalam Ellen Nora terdapat tipologi dalam kegiatan alih 

fungsi lahan, diantaranya: a) Konversi lahan sebagai bentuk respon dari 

meningkatnya jumlah penduduk sehingga menyebabkan alih fungsi lahan sebagai 

pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. b) Konversi sistematik berpola enclave 

merupakan kegiatan alih fungsi lahan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai 

produktif bidang lahan yang kurang produktif. c) Konversi gradual berpola 

sporadis yaitu kegiatan alih fungsi lahan yang didasari oleh faktor utama yaitu 

keterdesakan segi ekonomi pelaku konversi lahan dan ketidakproduktifan lahan. 

d) Konversi tanpa beban merupakan kegiatan alih fungsi lahan yang dipengaruhi 

oleh keinginan pelaku konversi dalam merubah hidup yang lebih baik. e) 

Konversi lahan yang disebabkan oleh masalah sosial, yaitu pelaku melakukan alih 

fungsi lahan untuk merubah perekonomian dan perubahan tingkat kesejahteraan. 

f) Konversi adaptasi agraris dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. g) 

Konversi tanpa bentuk ialah kegiatan alih fungsi lahan yang dipengaruhi oleh 

                                                           
22 Prasetya, Dwi. 2015. “Dampak Alih Fungsi Lahan dari Sawah ke Tambak Terhadap Mata 

Pencaharian Desa (Studi Kasus di Desa Cebolek, Kabupaten Pati). Skripsi: Universitas 

Diponegoro Semarang 
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banyak faktor khususnya peruntukkannya untuk pembangunan sarana dan 

prasarana.23 

Konversi lahan marak terjadi di Kota Batu dikarenakan jumlah penduduk 

yang mengalami peningkatan serta perkembangan sosial ekonomi menjadi salah 

satu faktor terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, apalagi 

pemerintah Kota Batu mem-branding daerahnya menjadi kota dengan kawasan 

kepariwisataan internasional, sehingga menyebabkan maraknya pembangunan 

objek wisata. 

2.3.2    Dampak Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian 

Terkonsentrasinya pembangunan industri, pemukiman, perumahan, hotel, 

dan objek wisata memyebabkan terjadinya konversi lahan. Dampak dari 

pembangunan tersebut melahirkan dampak positif seperti membuka lapangan 

pekerjaan baru pada sektor non-pertanian, namun juga melahirkan banyak dampak 

negatif terutama pada ekosistem sekitar.  

Menurut Widjanarko dampak negatif dari konversi lahan ialah: a) 

Berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan turunnya produksi pangan sehingga 

mengganggu kestabilan swasembada pangan. b) Mengakibatkan pergeseran 

lapangan pekerjaan dari pertanian ke non pertanian, sehingga menimbulkan 

konflik sosial apabila tenaga kerja lokal yang diserap tidak secara keseluruhan dan 

berakibat pada pengangguran. c) Sarana dan prasarana pengairan tidak berjalan 

dengan baik. d) Kegagalan para penanam modal dalam membangunan sarana dan 

                                                           
23 Nora, Nirwana Ellen. 2017. “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

di Kota Batu”. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Hal, 41 
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prasarana mengakibatkan tanah tidak termanfaatkan dengan baik sehingga angka 

lahan tidur semakin meningkat.24 

Dampak dari kegiatan alih fungsi dapat dirasakan secara langsung maupun 

tidak langsung. Dampak yang dirasakan secara langsung ialah berkurangnya lahan 

pertanian yang subur, hilangnya infrastruktur irigasi, dan masalah ekologi. 

Dampak yang dirasakan secara tidak langsung ialah, meningkatnya angka jumlah 

penduduk akibat dari urbanisasi. Selain itu, perubahaan lahan pertanian menjadi 

non pertanian akan mengganggu ekosistem sekitar.  

2.4       Pengembangan Pariwisata 

2.4.1    Definisi Pariwisata 

Kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang mana terdiri atas kata 

“pari”, “wis” dan “ata”. Kata pari berarti penuh, lengkap, dan berkeliling. 

Sedangkan kata “wis (man)” memiliki arti rumah, kampung, komunitas. 

Sementara kata “ata” memiliki arti pergo terus menerus, mengembara. Apabila 

dirangkat maka kata pariwisata dapat berarti berpergian secara terus menerus.25 

Dari segi etimologi memang nampak belum jelas makna dari kata pariwisata. 

Pendit menjelaskan bahwa operasional istilah pariwisata merupakan pengganti 

istilah asing “tourism” atau “travel” yang selanjutnya dimaknai dalam bahasa 

                                                           
24 Fitrianingsih, Eka. 2017. “Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian menjadi Non 

Pertanian di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas 

Hasanudin, Semarang. Hal, 11 
25 Suryadana, M. Liga. 2013. “Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisataan dalam Paradigma 

Integratif, Transformatif, Menuju Wisata Spiritual”. Humaniora 
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Indonesia kegiatan melakukan perjalanan ke tempat yang dikunjungi sambil 

menikmati kunjungan tersebut.26 

Dari sisi kebijakan, mengacu pada UU No 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan memiliki definisi tersendiri untuk kata pariwisata. Menurut 

kebijakan tersebut pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung bebrabagi fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. Sementara kepariwisata merujuk pada 

keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi 

serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan 

negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama 

wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.27 

Seiring berjalannya waktu, konteks pariwisata mengalami perkembangan. 

McIntosh dan Shashikant dalam Pendit menyebutkan bahwa pariwisata 

merupakan gabungan gejala dan hubungan yang muncul dari adanya suatu 

interaksi antara wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah, dan masyarakat tuan 

rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para 

pengunjung lainnya.28 Di lain sisi, Wahab menjabarkan bahwa pariwisata sebagai 

perpindahan sementara orang-orang dari bermacam-macam tempat dan 

mempunyai pola hidup, harapan, jenis kesukaan yang banyak dan hal-hal yang 

tidak disukai.29 Kedua pendapat tersebut memiliki perbedaan konteks, pendapat 

                                                           
26 Kristian, Yudi. 2017. “Pengelolaan Objek WIsata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai 

Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung”. eJournal 

Administrasi Negara, Vol.5 Nomor 1 
27 Dokumen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 
28 Pratiwi, Dea. 2015, “Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Mengembangkan 

Potensi Obyek Wisata di Daerah Kabupaten Kutai Timur. e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume.3 

Nomor 2 
29 Suwena, Ketut. 2017. “Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata”. Denpasar: Pustaka Lasaran 
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pertama menunjukkan bahwa pariwisata saat ini merupakan kegiatan bisnis dan 

dapat memberikan keuntungan baik bagi wisatawan karena merasa telah 

memperoleh hiburan dan bagi daerah atau masyarakat setempat yang memperoleh 

keuntungan ekonomis dari kegitan pariwisata yang dijalankan. Akan tetapi, patut 

digaris bawahi orang yang melakukan perjalanan pariwisata tidaklah menetap di 

daerah tersebut. 

2.4.2 Jenis-Jenis Pariwisata 

Setiap daerah memiliki beragam potensi pariwisata yang berbeda antara 

satu dengan yang lainnya. Identifikasi potensi pariwisata menjadi penting, karena 

dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan pengembangan pariwisata 

kedepannya. Potensi wisata juga dipengaruhi oleh perbedaan aspek geografis dari 

suatu daerah. Adapun potensi pariwisata  dapat juga dilklasifikasikan ke dalam 

jenis-jenis pariwata  sebagaiaman dikemukakan oleh Pendit sebagai berikut30: 

Pertama, wisata budaya, jenis wisata ini dilakukan dengan perjalanan atas dasar 

keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan 

mengadakan kunjungan ke tempat lain, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan 

dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. 

Kedua, wisata kesehatan, jenis wisata ini dimaksudkan dengan perjalanan 

wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-

hari dimana mereka tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti 

jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air 

panas yang mengandung mineral yang mengandung mineral dan dapat 

                                                           
30 Utama, I Gusti Bagus Rai. 2014. “Pengantar Industri Pariwisata”. Yogyakarta: Grup Penerbit 

CV Budi Utama. Hal. 104 
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menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat 

yang menyediakan fasilitas kesehatan lainnya yang alami.31 

Ketiga, wisata olahraga, pada jenis wisata ini, dimaksudkan dengan 

wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau 

bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat. 

Keempat, wisata komersial, dalam jenis ini termasuk perjalanan unruk 

mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya komersial, seperti pameran 

industri, pameran dagang dan sebagainya. Kelima, wisata industri, jenis ini lebih 

erat hubungannya dengan wisata komersial. Perjalanan yang dilakukan oleh 

rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu daerah 

perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel besar dengan maksud 

dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.32 

Keenam, wisata konvensi, jenis ini erat kaitannya dengan wisata politik. 

Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan 

fasilitas bangunan dengan rumah-rumah tempat bersidang bagi para peserta suatu 

konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik bersifat nasional 

maupun internasional. Ketujuh, wisata sosial jenis wisata ini termasuk pula wisata 

remaja (youth tourism). Yang dimaksud dengan jenis wisata ini adalah 

pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberikan 

kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan 

perjalanan. 

Kedelapan, wisata pertanian, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian 

perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang 

                                                           
31 Ibid. Hal 105 
32 Ibid. Hal 106 
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pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan 

kunjungan untuk pembelajaran maupun melihat sekeliling sambil menikmati 

segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya berbagai jenis tanaman di sekitar 

perkebunan yang dikunjungi. 

Kesembilan, wisata maritim atau bahari, jenis wisata ini banyak dikaitkan 

dengan kegiatan olahraga air, khususnya di danau, bengawan, pantai, teluk atau 

laut lepas seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, dan lain-lain. 

Kesepuluh, wisata cagar alam, wisata cagar alam adalah jenis wisata yang 

biasanya diselenggarakan oleh agen perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha 

dengan jala mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, tanaman lindung, 

hutan pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh peraturan-

peraturan hukum. 

Kesebelas, wisata petualangan, wisata jenis ini biasanya dikenal dengan 

istilah adventure tourism, seperti masuk ke dalam hutan belantara yang tadinya 

belum pernah dijelajahi sebelumnya dan penuh dengan binatang buas, mendaki 

tebing yang terjal, dan sebagainya. 

2.4.3  Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata merupakan aspek yang sangat penting dalam 

upaya mengoptimalkan potensi pariwisata yang terdapat di suatu negara ataupun 

daerah tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan pariwisata 

merupakan tanggung jawab atau wewenang baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Lebih lanjut, Yoeti menitikeratkan pentingnya pengembangan 

pariwisata dalam kaintannya dengan manfaat pembangunan ekonomi yang dapat 
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diperoleh oleh suatu negara ataupun daerah.33 Dengan kata lain, pendapat ini 

menekankan bahwa pengembangan pariwisata dapat berimplikasi terhadap adanya 

pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah yang mana dapat memberikn 

manfaat bagi masyarakat. 

Di lain sisi, World Tourism Organization (WTO) menyatakan dalam 

forum Manila Declaration on World Tourism bahwa: 

“Dunia pariwisata dapat berkontribusi terhadapa terciptanya sebuah 

tatanan baru dalam konteks ekonomi internasional yang mana dapat 

membantu dalam mengurangi jarak atau gap ekonomi antara negara maju 

dan negara berkembang dan dapat menjamin stabilitas pembangunan 

ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat, khususnya di negara 

berkembang (WTO, 1980 dalam Sharpley)” 

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata 

dapat memberikan kontribusi secara global. Dengan kata lain, upaya 

pengembangan pariwisata merupakan alternatif dalam pembangunan di suatu 

negara baik negara maju maupun negara berkembang, dimana dapat berkontribusi 

terhadap pembangunan sektor ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat. 

Sehingga dampak dari pengembangan pariwisata dapat mengurangi gap secara 

ekonomi antara negara maju dan negara berkembang.  Selain itu, pendapat ini 

menjadi semacam dorongan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi sektor 

alternatif yang layak untuk dimanfaatkan bagi negara berkembang dengan segala 

potensi yang terkait kepariwisataan untuk melakukan pengembangan pariwisata 

baik dalam konteks nasional maupun daerah. 

Di samping itu, dalam konteks upaya pengembangan pariwisata, hal dasar 

yang harus dipahami yakni menyangkut komponen-komponen dalam 

                                                           
33 Zebua, Manahati. 2016. Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah. Yogyakarta: Grup 

Penerbitan CV Budi Utama 



 

32 
 

pengembangan pariwisata. Menurut Inskeep dalam Hadiwijoyo menyebutkan 

bahwa secara garis besar komponen pengembangan pariwisata secara garis besar 

dapat merujuk pada beberapa hal berikut ini34: 

1. Atraksi dan Aktivitas Pariwisata 

Atraksi dan aktivitas pariwisata dapat merujuk pada segala atraksi yang 

bersifat alami, maupun buata, dan berbagai aktivitas atau kegiatan yang 

berkaitan dengan sesuatu yang ada di objek wisata sehingga menarik minat 

wisatawan untuk mengunjunginya. 

2. Akomodasi  

Akomodasi dapat berupa hotel dan fasilitas lain yang sejenis seperti villa 

atau homestay dimana wisatawan dapat menginap sepalam waktu 

kunjungannya. 

3. Fasilitas dan Jasa Layanan Wisata Lainnya 

Fasilitas lainnya dalam konteks pengembangan pariwisata  yakni meliputi 

agen travel wisata, restoran dan kafe, bank dan money changer, kantor 

informasi pariwisata, fasilitas keamanan, dan sebagainnya. 

4. Fasilitas dan Jasa Layanan Transportasi 

Fasilitas dan jasa transportasi lainnya meliputi kemudahan akses 

transportasi masuk ke kota dan area pengembangan, sistem internal 

penghubung lokasi wisata dan area pengembangannya, transportasi dalam 

area pengembangan 

5. Infrastruktur Lainnya, seperti air, listrik, dan telekomunikasi. 

                                                           
34 Chandra, Eko. 2018. “Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan: Inovasi, Teknologi, dan 

Kearifan Lokal”. Prosiding 
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Infrastruktur ini menjadi pendukung beberapa sarana dan prasarana 

lainnya dalam pengembangan pariwisata. 

6. Elemen Institusional 

Elemen ini da[at merujuk pada program-program perencanaan, pendidikan 

dan pelatihan Sumber Daya Manusia, promosi dan pemasaran strategis, 

kebijakan investasi, program pengendalian pengaruh ekonomi, lingkungan 

dan sosial kultural. 

Berdasarkan penjelasan di atas, komponen-komponen dalam 

pengembangan pariwisata lebih menekankan pada aspek atraksi, infrastruktur 

sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan kelembagaan dan sumber daya 

manusia pelaku kegiatan pariwisata. Apabila dalam praktinya komponen-

komponen tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau pun stakeholder lain 

seperti swasta dan pihak Non-Government Organization, maka pengembangan 

pariwisata akan dapat berjalan secara optimal. 

 


