BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Kebijakan pengembangan dan pembangunan pariwisata merupakan tolak ukur membawa
orang-orang sector pariwisata untuk menuju objek yang ditetapkan dan keinginan yang dicitacitakan. Sector ini dinyatakan dalam sektor utama yang dapat berkontribusi demi memajukan
penghasilan Negara, secara langsung atau tidak langsung. Maka, sector pariwisata masih layak
serta penting untuk perkembangannya. Hasil perkembangan Pariwisata Indonesia keseluruhan
dikatakan hasil kerja banyak pihak diantaranya pemerintah dan swasta serta masyarakat.1
Sektor ini menjadi peluang peningkatan ekonomi bisnis yang bisa jadi besar dan peran
Indonesia sangat besar didalamnya. Mengingat potensi tanah air yaitu belasan ribu pulau,
ratusan variasi adat dan budaya yang memiliki ciri khas sendiri, oleh karenanya Pariwisata
menjadi suatu sector yang dengan keuntungan besar dan memiliki prospek yang sangat baik
jangka panjang bagi pembangunan Nasional. Pariwisata berperan juga dalam menciptakan
lapangan kerja dan peluang usaha membentuk kebudayaan dan kesenian untuk wisatawan
domestic juga bermanfaat dalam mengasah cinta tanah air dan memajukan disiplin Nasional.
Bagian aspek penting dalam memajukan pariwisata yaitu bidang sosial budaya. Alasannya
pariwisata bertumbuh dan berkembang dengan baik jika didukung oleh pariwisata budaya
yakni dilihat dari bidang sosial budaya.2
Satu stakeholder’s yang mempunyai peran yang signifikan ialah pengertian dari
pemerintah saat membuat rencana serta dalam melaksanakan seluruh rencana pariwisata
dengan benar dan continue. Pemerintah akan memberi perhatian dan meyakinkan bahwasanya
pengembangan tersebut mampu menciptakan keuntungan juga mempersempit biaya sosial,
ekonomi, dan dampak lingkungan. (Wanhill dalam Antariksa 2016). Disisi lain, actor yang
lebih mengarah pada peluang besar dipastikan tidak dapat mengatur yang akan dilakukannya,
namun dapat menentukan yang tidak boleh dilakukan lewat kebijakan dan regulasi.3
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Tekanan dalam pengembangan ini dilaksanakan melalui mengimplementasikan instrument
regulasi yang digunakan sebagai control juga intesivitas mengembangkan pariwiwsata seperti;
penggunaan lahan, pembatasan akses wisatawan untuk daerah yang rawan rusak,
mempertahankan budaya local, mengarah pada tujuh kegiatan pengunjung yang peduli
lingkungan, membatasi penggunaan energy, megurangi penggunaan sumber daya langka,
menekan polusi dan memberi intensivitas untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya
untuk pelaku pariwisata contohnya transport, perlindungan pada ruang hijau kota, serta taman
nasional.4
Pulau Lombok terutama focus pada Lombok Tengah merupakan pulau dengan
kepariwisataan yang banyak dilirik oleh wisatawan local hingga mancanegara. Berbagai
kesiapan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah ditunjukkan untuk pengembangan
pariwisata di pulau ini. Mulai dari infrastruktur yang perlahan dibenahi dan dilengkapi
sehingga akses untuk wisatawan lebih mudah dijangkau. Pulau Lombok dapat memanfaatkan
pariwisata ini untuk mengenalkan budaya hingga meningkatkan perekonomian masyarakat
sekitar. Akan tetapi seringkali fungsi budaya dalam pariwisata tersebut tidak lagi diperhatikan
serta paradigm social yang terjadi pada masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya kebiasaan
baru yang muncul seiring dengan pengembangan pariwisata tersebut. Paradigma social yang
bersifat negative tentu akan mempengaruhi kelestarian budaya dan kebiasaan masyarakat
setempat. Dan sebaliknya paradigma social yang bersifat positif akan sangat membantu
pengembangan pariwisata serta tidak melupakan pelestarian budayanya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut, beberapa masalah dan tantangan masih
akan dihadapi aparatur pemerintah diantaranya kurangnya sarana prasarana berupa transportasi
untuk menuju daerah wisata, akibatnya laju wisatawan relatif rendah, fasilitas pelayanan dan
telekomunkasi yang kurang pada area wisata, kegiatan pengenalan wisata yang belum
maksimal dalam daerah dan mancanegara, usaha-usaha jasa pariwiwsata yang belum
memuaskan seperti penginapan, restaurant, tour guaide serta kurangnya koordinasi instansi dan
masyarakat setempat terkaait dalam program pengembangan objek wisata. Kekhawatiran
lainnya adalah masyarakat sekitar objek wisata yang akan mengelola langsung secara fisik
tidak memahami kebijakan pengembangannya serta aspek-aspek dalam kepariwisataan.
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Salah satu pariwisata yang difokuskan saat ini adalah Kuta Mandalika yang sudah masuk
dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sudah diresmikan langsung oleh
Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Oktober 2017. Kawasan ini berhasil dibangun selama
29 tahun yang tentu saja bukan merupakan proyek biasa oleh PT Indonesia Tourism
Development Corporate (ITDC), BUMN yang juga sukses membangun Kawasan Pariwisata
Nusa Dua Bali. Saat ini Kuta Mandalika memiliki 7 spot wisata alam dianataranya pantai kuta,
pantai seger, pantai sereting, bukit merese, batu payung, pantai tanjung aan, pantai gerupuk.
Semua spot wisata tersebut dapat dikunjungi dalam satu area yaitu KEK Mandalika. Objek
wisata ini tentu membutuhkan beberapa kebijakan dalam pengembangannya baik untuk
pemerintah daerah. maupun swasta. KEK Mandalika juga terdapat sirkuit Moto GP dunia yang
akan rampung dan dapat segera difungsikan untuk event Moto GP.5
Pengembangan kawasan wisata tersebut dilakukan karena semakin meningkatnya minat
wisatawan untuk datang baik local hingga mancanegara. Sedangkan, dalam kenyataannya di
lapangan kawasan Kuta Mandalika dalam beberapa aspek masih sangat kurang sehingga perlu
diadakannya pengembangan dan pembangunan yang besar untuk mencapai kawasan
pariwisata yang sesuai dengan Ripparda No. 7 Tahun 2003 pasal 2 ayat (5) point 1 mengenai
misi pengembangan wisata daerah yaitu destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik,
mudah dicapai, berwawasan lingkungan serta dapat meningkatkan pendapatan nasional,
daerah dan masyarakat. 6
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Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan
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Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika juga mengembangkan beberapa wisata dalam aspek
budaya sehingga diperlukan kemampuan dalam memelihara asset-aset budaya untu memenuhi
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permintaan pasar pariwisata. Namun tidak kalah pentingnya dengan pengembangan pariwisata
adalah kepedulian masyarakat setempat terhadap perkembangan pariwisata sebagai bagian dari
kehidupan masyarakat didaerahnya. Sesuai dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan Pasal 4 berbunyi “Kepariwiwsataan bertujuan untuk : meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran,
melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra
bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuah jati diri dan kesstuan bangsa; dan
mempererta persahabatan antar bangsa.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dijelaskan diatas, maka untuk membatasi pembahasan
dalam penelitian tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata rumusan
masalah yang akan dibahas yaitu:
a. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata?
b. Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan
pengembangan pariwisata?
1.3 TujuanPenlitian
Berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan maka tujuan dari penelitian ini
ada untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam
pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini ialah sebaga
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan. Karena berkaitan dengan pengambilan
kebijakan.
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2. Manfaat Praktis
Dari beberapa hasil penelitian diharapkan dijadikan sebagai materi evaluasi
untuk sector pemerintah pusat maupun daerah untuk pengaplikasian kebijakan
pengembangan pariwisata di kawasan Ekonpomi Khusus Mandalika. Khusus
Mandalika.
1.5 Definisi Konseptual
Definisi Konseptual adalah penjabaran teori-teori yang digunakan dalam penelitian juga
menjadi landasan teori dalam penelitian, pada bagian ini diuraikan mengenai kebijakan
pengembangan pariwisata.
1. Kebijakan Pengembangan Pariwisata
Kebijakan merupakan cara betindak ditentukan untuk menuju keputusan, Menurut
Ealau dan Prewitt (1973), kebojakan merupakan kepatian yang berlaku dengan ciri prilaku
konsisisten dan berualang, baik yang menetapkannya ataupun menatinya Titmuss (1974)
mengartikan kebijakan yaitu prinsip yang megantar tindakan yang di arahkan kepada
tujuan –tujuan tertentu 8
Menurut Titmuss (1974), selalu berorientasi pada masalah (problem
oriented) dan pada aksi atau kegiatan (action oriented). Maka dapat dinyatakan
bahwa kebijakan adalah satu ketetapan membuat cara-cara untuk menarahkan
tindakan yang berencana mencapai tujuan tertentu. 9
Berikutnya dijelaskan beberapa pengertian mengenai kebijakan kepariwisataan
yang dikemukakan ahli-ahli pariwisata. Goeldner dan Ritchie (2006) menyatakan bahwa
kebijakan pariwisata sebagai regulasi, pegangan, tujuan, pembangunan atau pengenalan
serta prinsip dalam memberikan kerangka pengambilan keputusan baik individu atau
kolektif yang dapat berpengaruh untuk pembangunan pariwisata jangka panjang sekaligus
aktivitas sehari hariyang berjalan disuatu tempat wisata.
Biederman (2007) memberikan hal yang urgent dalam definisi kebijakan
kepariwisataan yaitu menjelaskan prinsip dari kebijakan kepariwisataan merupakan dapat
memberi jaminan pada daerah untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnta dari
keikutsertaan sosial ekonomi diberikan pariwisata. Kebijakan kepariwisataan berkaitan
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dengan perencanaa kepariwisataan. Menurut Edgell,dkk (2008) menyatakan

bahwa

perencanaa kepariwisataan memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam
pembangunan serta model perencanaan pariwisata mencakup penyataan visi dan misi yang
diikuti oleh serangjaian tujuan, sasaran strategi, dan taktik dalam pengembangan
pariwisata. 10
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002
“Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan
memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya
untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.”
Pengembangan mempunyai arti yang sangat luas, secara sederhana pengembangan
merupakan usaha kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pengembangan
juga dapat diartikan sebagai gagasan untuk mewujutkan sesuatu yang dicita citakan dengan
efektif dan efisien.
Pengembangan dalam hakikatnya tidak berhenti atau di hentikan sebab manusia di
kehidupannya selalu dalam gerakan peruubahan. Makna pengembangan tidak hanya terjadi
dinamika struktural, fisik, atau mentalnya tetapi juga menyakut berubahnya kebiasaan
masyarakat. pengembangan akan membawa umat manusia melewati aspek- aspek
kehidupannya sehari- hari. Disamping itu pengembangan merupakan usahs meningkatkan
atau memperbaiki nilai sesuatu yang ada. 11
Usaha memajukan kepariwisataan di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan
dengan berbagai masalah baik global maupun nasional. Selain itu dibutuhkan perubahajn
paradikma dalam konteks pariwisata dalam pwmbangunan nasional. Dalam halnya
pariwisata tidak lagi dipandang sebagai bahan peningkatan pendapatan tetapi mempunyai
spekctrum yangluas serta memiliki dasar, oleh karena itu pengembangan kepariwisataan di
Indonesia khususunya di Kuta Mandalika memerlukan fokus yang lebih baik sehingga
mampu memposisikan destinasi pariwisatanya sesuai dengan potensi alam, budaya dan
masyarakat di daerah tersebut.
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Pariwisata asalnya yaitu bahasa sansekerta yang katanya terdiri dari “pari” dan
”wisata”. Pari yang maknanya berulang-ulang , dan wisata yang artinya berpergian. Maka
pariwisata berarti berpergian yang dilaksanakan dengan berulang-ulang (H.Oka A. Yoeti
:1996:112). Makna pariwisata secara garis besar yaitu perjalanan dilakukan individu untuk
sementar diselenggarakan dari satu tujuan ke tujuan berikutnya dengan meninggalkan
tempat awal dengan satu perencanaan atau tidak untuk mencari nafkah pada tempat yang
dihampirinya dan semata-mata hanya menikmati perjalanan tamasya atau refreshing untuk
memenuhi keanekaragaman keinginan.12
Peluang pariwisata merupakan kebisaan, kemampuan, kekuatan serta upaya tujuan
menghasilkan hal-hal yan hubungannya setara perjalanan. Berpergian , atau kesibukan
pariwisata yang lain untuk aspek pengembangan produk objek dan ketertarikan wisata.
Kepariwisataan

memiliki peluang dikembangkan untuk jadi aktraksi wisata.untuk

menemukan peluang kepariwisataan pada satu daerah, maka berpendoman pada sesuatu
yang diinginkan oleh wisatawan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 menyebutkan bahwasanya kepariwisataan adalah part integral dari pembangunan
nasional yang dirancang sistematis, terencana, tertuntun, berkelanjutan, bertanggung jawab
serta memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam
masyarakat, kelestrarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional
1.6

Definisi Operasional
1. Adapun beberapa kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dengan tujuan
meningkatkan pariwisata di Lombok Tengah diantaranya :
a. Pengembangan destinasi wisata
b. Membangun amenitas (infrastruktur pendukung wiata) seperti pembangunan hotel,
restaurant, dan berbagai usaha yang dapat dikelola masyarakat untuk dimanfaatkan
oleh wisatawan
c. Mengembangkan daya Tarik wisata seperti atraksi budaya dan lain-lain
d. Membangun infrastruktur
e. Pengembangan wisata Budaya dan Islami demi melestarikan kebudayaan
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2. Factor penghambat dan pendukungpemerintah dalam pengembangan pariwisata di
Lombok Tengah diantaranya :
1. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam hal pengembangan
2. Kurangnya control yang berkelanjutan untuk setiap kebijakan yang telah ditetapkan
3. Infrastruktur yang masih kurang memadai untuk wisatawan asing serta sumber daya
manusia di kawasan pariwisata yang kurang mendukung untuk kedatangan wisatawan
asing.
4. Tata kelola dalam promosi pariwisata yang cukup baik dan mendukung
5. Keindahan alam sendiri yang dapat dinilai langsung oleh wisatawan menjadi salah satu
factor pendukung
6. Lokasi berbagai pariwisata yang strategis dan mudah diakses

1.7 Metode Penelitian
A. Jenis Penelitian
Penelitian tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Lombok Tengah
menggunakan metode berupa pengamatan dengan melihat, mencatat, mendeskripsikan,
dan melaporkan kegiatan dengan cara mengumpulkan dokumen berupa data, gambar,
grafik, peta, hasil wawancara dan jenis data lainnya yang berkaitan dengan pembuatan
dan prosedur dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Lombok Tengah
B. Lokasi Penelitian
Dalam Penelitian terkait Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Lombok Tengah,
peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang beralamat di Jalan Langko No. 70, Mataram. NTB.
C. Sumber Data
Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.
1. Primer
Penelitian ini sumber data yang akan digunakan berupa jenis data primer,
karena data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang
berupa wawancara. Untuk pengumpulan data dilakukan wawancara kepada Kepala
atau Pegawai Dinas Pariwisata sebagai narasumber informasi yang dibutuhkan
9

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung untuk memperoleh data. Dari
beberapa pertanyaan yang kami berikan nanti akan mampu membantu untuk
pengumpulan data pada penelitian kami ini.
2. Sekunder
Jenis data penelitian sekunder kami gunakan untuk mendukung data primer
dalam bentuk pengumpulan data yang kami targetkan dari hasil wawancara seperti,
dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, berupa data, gambar,
grafik peta dari persentase pencapaian terhadapevaluasi kebijakan jenis narkotika
golongan I
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data di lapangan
secara akurat yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, guna untuk mengetahui
dan memecahkan masalah yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
:
1. Observasi: istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara
akurat, mencatat fenomena yang muncul. Observasi bertujuan untuk
mendapat data tentang sesuatu masalah sehingga diperoleh pemahaman
atau sebagai alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi
sebelumya.
2. Wawancara terstruktur: bentuk percakapan dan tanya jawab yang diarahkan
untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dibutuhkan bila
peneliti bermaksud memperoleh pengetahuan tentang makna-makna
subjektif yang diketahui individu berkenaan dengan topik.
3. Dokumentasi: dokumentasi ini merupakakan metode untuk pengumpulan
data yang didapatkan dari hasil berkas-berkas atau catatan-catatan yang ada
baik berupa transkip, buku, surat kabar dan catatan lainnya.
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E. Subjek Penelitian

Peneliti

akan

memfokuskan

penelitiannya

terhadap

analisis

kebijakan

pengembangan pariwisata di Lombok Tengah. Oleh karena itu peneliti menetapkan
beberapa nrasumber yang terkait dengan penelitian ini :
1. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
3. Kepala Seksi Promosi
F. Teknik Analisis Data
Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan kepada penggunaan metode
studi kasus. Dalam hakikatnya dengan metode studi kasus tujuannya agar tahu tentang
satu aspek dengan baik dan benar. Untuk penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode
ini agar dapat mengungkap tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata, pemilihan
metode ini didasari pada fakta bahwa tema dalam penelitian ini dinilai unik.
Sumber data yang utama dalam penelitian kulitatif adalah kata-kata atau tindakan.
Adaoun poin-poinyang akan digukanakan oleh peneliti yaitu pengumpulan data,
reduksi, display, dan penarikan kesimpulan.
1. Pengumpulan data adalah alat bantuyang dipilih dan yang akan digunakan oleh
peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data yang dperlukan agar kegiatan
tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
2. Reduksi data adalah proses penentuan, konsentrasi perhatian pada penyempitan
abstrak, perubahan data kasar yang terlihat dari hasil dilapangan. Langkah yang
dikerjakan ialah memperkuat analisis, mengkategorikan kedalam tiap
permasalahan melalui urauan pendek, menunjukkan, membuang yang tidak
perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverfikasi. Data
yang direduksi yaitu seluruh data tentang permasalahan penelitian.
3. Data reduksi meciptakan perumpamaan yang lebih sempit serta memberi
kemudahan peneliti mengerjakan data berikutnya dan mencari kekurangan data
tersebut.
4. Penyajian data atau display, peneliti akan mnmyusun data secara sistematis atau
simultan sehingga data yag diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab
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masalah yang diteliti. Maka dari itu peneliti harus berhati-hati dalam membuat
kesimpulan.
5. Penarikan kesimpulan, tahap ini merupakan tahap penulisan kesimpulan dari
seluruh data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan
kesimpulam atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna,
keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau prosisisi.
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