
 

15 
 

1. BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendahuluan 

Dilihat dari penjelasan mengenai permasalahan yang akan diangkat pada latar 

belakang masalah, terdapat beberapa teori dan konsep yang terkandung didalamnya 

sebagai landasan dan acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. Selain itu, pada 

bab ini lebih dahulu akan membahas mengenai penelitian terdahulu atau literatur 

review yang diperoleh dari jurnal, buku maupun hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya mengenai Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Lombok Tengah. 

2.2 Literatur Review 

Literatur Review atau penelitian terdahulu ini nantinya menjadi salah satu acuan 

dalam penelitian dan penulisan didalam pembahasan. Manfaat dari adanya literatur 

review ini juga untuk dapat memperkaya teori yang digunakan serta memberikan 

pandangan terhadap beberapa permasalahan yang sama di daerah yang berbeda, dan 

juga memberikan gambaran penyempurna dari penelitian yang sudah ada dengan 

sentuhan ataupun konsep yang berbeda di dalam melakukan penelitian. Berikut ini 

merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan permasalahan yang 

diangkat yang dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1  

Literatur Review 

No 

Nama Penulis 

dan Judul 

Teori dan Metode 

Penelitian 
Temuan 

1 Yustika Irfani 

Lindawati/ 

Dinamika 

Pengembangan 

Pariwisata 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

kualitatif dengan 

pendekatan indigenous 

methodologies 

Awal terbentuknya destinasi 

wisata Pantai Goa Cemara 

adalah karena penghijauan 

dengan penanaman pohon 

camera yang disebar 
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No 

Nama Penulis 

dan Judul 

Teori dan Metode 

Penelitian 
Temuan 

Pantai Goa 

Cemara di 

Dusun Patihan 

Kabupaten 

Bantul (Studi 

terhadap 

Model 

Pengembangan 

Pariwisata 

Community 

Based 

Tourism) 

merupakan pendekatan, 

teoritis dan metode, 

aturan dan postulat yang 

dikerjakan oleh peneliti 

dalam mempelajari 

masyarakat adat (lokal) 

sehingga tumbuh subur 

menjadi hutan cemara seluas 

20 Ha. Pemandangan yang 

dirasa indah oleh masyarakat 

menginspirasi untuk 

dijadikan sebagai destinasi 

wisata. Pengembangan 

wisata di dusun Patihan 

memanfaatkan barang hidup 

berupa hutan cemara, hal ini 

tentu memberikan 

konsekuensi untuk tetap 

melestarikan huta tersebut. 

Dalam pengembangan 

pariwisata pemerintah kerap 

kali menolak investasi 

dengan tujuan untuk 

memberdayakan masyarakat 

local. Prinsip community 

based tourism dan inisiatif 

lokal dalam pengembangan 

pariwisata di dusun Patihan 

ditemukan pada peran dan 

partisipasi masyarakat pada 

setiap lini proses 

pengembangan pariwisata 

mulai dari tahap 



 

17 
 

No 

Nama Penulis 

dan Judul 

Teori dan Metode 

Penelitian 
Temuan 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengelolaan serta 

pemantauan dan evaluasi. 
 

2 Arfandi, 

S.Sos& Dr. 

Oksep 

Adhayanto, 

SH. MH / 

Kebijakan 

Pengembangan 

Pariwisata 

Berbasis 

Kemaritiman 

(Studi Kasus 

pada 

Kabupaten 

Kepulauan 

Anabas 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif 

deskriptif dengan 

menggunakan teori 

standar kebijakan, 

sumber daya masyarakat 

serta hubungannya 

dengan organisasi yang 

sudah ada.  

Berdasarkan dari berbagai 

pertimbangan kemaritiman 

pada dasarnya berpotensi 

untuk dijadikan destinasi 

wisata. Akan tetapi 

kurangnya keterampilan 

sumber daya manusia 

sehingga belum mengarah 

kepada pariwisata maritime.  

3 Merry Virginia 

Agow, Daud 

M. Liando, 

Alfon Kimbal/ 

Partisipasi 

Masyrakat 

dalam 

Pengembangan 

Pariwisata di 

Di dalam jurnal ini 

menggunakan teori atau 

hipotesis mengenai 

Hubungan antara 

Partisipasi Masyarakat 

dan Keberhasilan dalam 

pengembangan 

pariwisata di pantai 

Lakban, dengan 

Dibuktikan bawhasanya ada 

3 unsur pokok partisipasi 

masyarakat menurut Slamet 

dalam Theresia, A., et al. 

(2014:207), yaitu adanya 

kesempatan yang diberikan, 

kemauan serta kemampuan 

masyarakat dalam 

berpartisipasi. Dalam hal ini 
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No 

Nama Penulis 

dan Judul 

Teori dan Metode 

Penelitian 
Temuan 

Pantai Lakban 

Kabupaten 

Minahasa 

Tenggara 

metodelogi penelitian 

kualitatif penelitian ini 

difokuskan pada 

partisipasi masyarakat. 

kesempatan yang diberikan 

dinilai sangat kurang 

dibandingkan dengan 

kemauan serta kemampuan 

masyarakat yang cukup baik. 

Karena adanya desentralisasi 

daerah berhak mengatur 

urusannya sendiri akan tetapi 

kurang melibatkan 

masyarakat. 

4 Agustina 

Pallewa/ 

Implementasi 

Kebijakan 

Pengembangan 

Pariwisata 

pada Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Kabupaten 

Toraja Utara 

Metode penelitian yang 

digunakan yaitu kualitatif 

dengan memfokuskan 

pada pengungkapan 

makna dan proses yang 

merupakan hal yang 

emosional. Menggunakan 

tolak ukur teori 

implementasi kebijakan 

yang dikemukakan oleh 

George Edward III, 

meliputi Komunikasi, 

Sumber daya, Disposisi, 

dan Struktur Birokrasi, 

secara keseluruhan belum 

berjalan dengan optimal 

dalam implementasi 

Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pentingnya pemerintah 

dalam melakukan koordinasi 

dengan masyarakat untuk 

pengambilan keputusan 

sehingga keterlibatan 

masyarakat dapat diserap 

untuk mencapai tujuan. 

Infrastruktur dalam hal 

pariwisata juga sangat 

mendukung dalam 

perkembangannya. Dalam 

penelitian ini yang lebih 

ditekankan adalah beberapa 

factor [endukung serta 

penghambat dalam 
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No 

Nama Penulis 

dan Judul 

Teori dan Metode 

Penelitian 
Temuan 

kebijakan pariwisata di 

Kabupaten Toraja Utara.   

pengembangan pariwisata 

tersebut dan juga keaktifan 

pemerintah dalam hal 

kebijakan. 

5 Reski 

Amalyah, 

Djamhur 

Hamid, 

Luchman 

Hakim/ Peran 

Stakeholder 

Pariwisata 

Dalam 

Pengembangan 

Pulau 

Samalona 

sebagai 

Destinasi 

Wisata Bahari 
 

Penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk 

mengetahui peran 

masing-masing 

stakeholder pariwisata 

yang terlibat dalam 

pengembangan wisata 

Pulau Samalona dan 

menjelaskan bentuk-

bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat 

lokal, dan pihak swasta. 

Potensi Pulau Samalona 

untuk pengembangan wisata 

bahari sangat besar dapat 

dilihat dari berbagai aspek 

baik itu kecerahan air, 

sehingga memiliki spot 

penyelaman atau snorkeling 

yang bagus serta 

pemandangan matahari terbit 

dan terbenam yang siap 

memanjakan mata. Adapun 

peran stakeholder dalam 

pengembangan ini secara 

umum ialah penyediaan 

sarana prasarana, pembinaan 

sumber dana manusia, serta 

promosi pariwisata yang 

maksimal.  

Sumber: Diolah oleh penulis, 2020 

 

 

2.3 Implementasi Kebijakan 

2.3.1 Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan 
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Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. 

Dye (Abidin, 2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai “pilihan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not 

to do). Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David 

Easton, Lasswell dan Kaplan. Easton (Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan 

pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara 

keseluruhan”.Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang 

meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang 

wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara itu, 

Lasswell dan Kaplan (dalam Abidin, 2012:6) yang melihat kebijakan sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai “program yang diproyeksikan 

berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. 

Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik 

mengutip pendapat Carl Friedrich yang mengartikan kebijakan sebagai berikut:    

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana 

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud. (Friedrich dalam Agustino, 2012:7). 

Adapun beberapa tahap-tahap dalam pengambilan kebijakan menurut William 

Dunn adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan Agenda 

Penyusunan agenda ini merupakan sebuah fase dan proses yang strategis 

dalam pembentukan kebijakan. Dalam proses ini merupakan ruang untuk 

memaknai apa yang disebut dengan masalah public. Aspirasi masyarakat dalam 

hal ini sangat berperan bagaimana menyampaikan segala masalah ataupun 

kebutuhan yang dirasa kurang demi pengembangan pariwisata di daerah 

mereka. Masyarakat setempat yang dinilai akan snagat paham dengan kondisi 

lingkungan disekitar pengembangan pariwisata tentu ikut serta dalam 

penyususnan agenda tersebut. 
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b. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah yang terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal 

dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. 

Untuk pengembangan tentu saja tidak terlepas dari kebijakan yang ada 

sebelumnya sebagai acuan apakah kebijakan yang akan diambil selanjutnya 

dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik. 

c. Legitimasi Kebijakan 

Legitimasi kebijakan adalah memberikan otoritas kepada proses dasar 

pemerintahan. Sehingga masyarakat akan diatur oleh kedaulatan rakyat serta 

mendukung penuh kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.  

d. Evalusi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan merupakan estimasi atau penilaian akan kebijakan 

sebelumnya yang sudah dilaksanakan mengenai substansinya. Evaluasi 

kebijakan ini dilakukan pada seluruh proses kebijakan bukan saja pada akhir.  

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.Untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat 

atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai 

dari program, ke proyek dan ke kegiatan.Model tersebut mengadaptasi mekanisme 

yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.Kebijakan 

diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-

proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat maupun kerjasamapemerintah dengan masyarakat. 
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Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier 

(1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan 

bahwa; 

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian 

dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-

pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan 

atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan 

suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran 

kebijakan itu sendiri 

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan 

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan 

Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975).Proses 

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan 

kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja 

implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai 

variabel.  

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear 

dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan 

bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, 

variable-variabel tersebut yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari 

ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang 

ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan 
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terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van 

Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur 

kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran 

tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan 

pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan 

sasaran tersebut. 

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan 

adalah penting.Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal 

(frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari 

terhadap standar dan tujuan kebijakan.Standar dan tujuan kebijakan memiliki 

hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors).Arah disposisi 

para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga 

merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam 

melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa 

yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). 

2. Sumber daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.Manusia merupakan sumber daya 

yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan.Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan 

yang telah ditetapkan secara apolitik.Selain sumber daya manusia, sumber daya 

finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks 

(dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: ”New town study suggest that 

the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure 

of the program”. Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan 

bahwa: 
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Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah 

pentingnya dengan komunikasi.Sumber daya kebijakan ini harus juga 

tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi 

suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang 

dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. 

Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi 

kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya 

implementasi kebijakan.” 

3. Karakteristik organisasi pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. 

Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi 

oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal  ini 

berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa 

kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks 

lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, 

cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan 

agen pelaksana kebijakan. 

4. Sikap para pelaksana 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): 

“sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. 

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah 

hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan 

persoalan yang mereka rasakan.Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top 

down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan 

tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus 

diselesaikan”. 

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan 

dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan 

organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van 
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Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan 

diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana 

(implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga 

macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya 

untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, 

pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and 

understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah 

menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan 

ketiga, intensitas terhadap kebijakan. 

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan 

adalah penting.Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang 

berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak 

sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.Arah disposisi 

para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan.Arah 

disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan 

juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal 

dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang 

menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). 

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar 

dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar 

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan 

Van Horn, 1974).Pada akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana 

(implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. 

Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan 

gagalnya implementasi kebijakan. 

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. 

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van 

Horn dan  Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan 
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harus dipahami oleh para individu (implementors).Yang bertanggung jawab 

atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan 

harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka 

penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi 

standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) 

dari berbagai sumber informasi. 

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu 

standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan 

sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat 

mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. 

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering 

merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah 

di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke 

komunikator lain, sering mengalami ganguan (distortion) baik yang disengaja 

maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang 

tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber 

informasi sama memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan 

(conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu 

kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. 

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat 

ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan 

konsisten (accuracy and consistency) (Van Mater dan Varn Horn, dalam 

Widodo 1974).Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh 

dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan 

semakin kecil, demikian sebaliknya. 

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 
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keberhasilan kebijakan publik.Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang 

tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan.Karena itu, upaya implementasi kebijakan 

mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. 

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter danVan 

Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini: 

 

Gambar 2.1  

Bagan Implementasi Kebijakan 

13 

2.3.3 Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan Publik 

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi 

berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. 

Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut 

adalah: 

1. Isu atau content kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi content 

setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, 

 
13Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. 
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didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke 

kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun 

finansial yang baik.  

2. Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan 

tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok 

target (target groups). Implementator harus mempunyai kapabilitas, 

kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah 

kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers), 

selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih 

mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, 

tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan 

bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan 

implementasi kebijakan.  

3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun 

kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi 

sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, 

dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya 

keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah 

implementasi sebuah kebijakan. 

Faktor lain yang sangat diberhatikan oleh pemerintahan daerah selain 

keberhasilan adalah kegagalan dari implementasi kebijakan tersebut. 

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidak tetapan atau ketidak tegasan 

intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukan adanya kekurangan yang 

menyangkut sumber daya pembantu yaitu, tidak dapat bisa diimplementasikan, 

Unsucsessfull implementation. Maka factor-faktor kegagaln yang termasuk didalamya 

adalah : 

1. Isu kebijakan, implementasi kebijakan dapat gagal karena masih 

ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan 
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itu sendiri, menunjukan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya 

pembantu. 

2. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gamaran 

uang kurang tepat baik pada objek kebujakan maupun kepada para 

pelaksana dari isi kebijakann yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari 

kebijakan itu. 

3. Implementasi kebijakan public akan sangat sulit bila pada pelaksanannya 

tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. 

2.4 Pengembangan Pariwisata 

Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang 

berkesinambungan untuk melakukann matching dan adjustment yang terus menerus 

antara sisi supply dan demand keperawisataan yang tersedia untuk mencapai misis yang 

telah ditentukan (Nuryanti, 1994).14Pada tahap berikutnya dikembangkan model 

pengelolaan kawasan wisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan (Ramly, 

2007). Disamping itu untuk dapat melakukan pengembangan perlu memperhatikan 

berbagai aspek, diantaranya : 

a. Seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan 

potensi objek wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai 

dana yang ada 

b. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah, pekerjaan ini mempunyai latar 

belakang pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan atau 

kesalahpahaman antar wilayah administrasi yang terkait. 

c. Pengukuran jarak antar potensi, untuk mendapatkan informasi tentang 

jarak antar potensi, sehingga perlu adanya peta agihan potensi objek wisata 

Pariwisata dapat dipandang sebagai sebuah industri yang menguntungkan dan 

penting untuk dikembangkan. Pada abadi 21 ini pariwisata telah menjadi suatu kegiatan 

sosial – ekonomi – budaya yang terpenting di dunia dan menjadi salah satu industri 

ekspor terbesar di dunia. Organisasinya diatur secara internasional oleh World Tourism 

 
14 Annisa Asprilianawati, “Pengembangan Potensi Kawasan”, Jurnal FKIP UMP, 2012. 
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Organization (WTO) dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda. Spillane (1994: 30) 

mengelompokkan aktor utama pelaku pariwisata dalam tiga kelompok berikut: 

1. Manusia yang mencari kepuasan/kesejahteraan lewat perjalanannya 

sebagai wisatawan/ tamu (guests). 

2. Manusia yang tinggal dan berdomisili dalam masyarakat yang menjadi alat 

pariwisata yaitu tuan rumah/penduduk setempat (hosts). 

3. Manusia yang mempromosikan dan menjadi perantaranya yaitu bisnis 

pariwisata/perantara (brokers). 

Lebih lanjut Spillane juga mengkategorikan lima bidang dalam industri 

pariwisata antara lain: hotel dan restoran, tour & travel, transportasi, pusat wisata dan 

sovenir, serta bidang pendidikan kepariwisataan. Suatu lokasi dijadikan obyek 

pariwisata (destinasi) menurut Spillane (1994: 63) karena memiliki lima unsur penting 

yaitu: 

1. Atraksi, yaitu bentuk-bentuk atraksi menarik yang ditawarkan oleh obyek 

wisata tersebut. 

2. Fasilitas, yaitu fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan ketika 

mengunjungi obyek wisata. 

3. Infrastruktur, berupa jalan umum dan bangunan pendukung. 

4. Transportasi, yaitu kemudahan akses transportasi menuju obyek wisata. 

5. Keramahan masyarakat, yang menjadi nilai tambah suatu obyek wisata dan 

memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan.15 

 

2.4.1 Pengertian Pariwisata dan Wisatawan 

Menurut Ensiklopede Nasional Indonesia Jilid 12 yaitu pariwisata merupakan 

kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari tempat asalnya ke suatu 

tempat di kota lain atau di negara lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuan perjalanan 

dapat bersifat pelancongan, bisnis, keperluan ilmiah, bagian kegiatan agama, muhibah 

 
15 Kusudianto Hadinoto, 1996, Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Penerbit Universitas 
Indonesia, Jakarta 
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atau juga silahturahmi.Pariwisata adalah suatu fenomena kebudayaan global yang 

dapat dipandang sebagai suatu sistem.Dalam model yang dikemukakan oleh Leiper, 

pariwisata terdiri atas tiga komponen yaitu wisatawan (tourist), elemen geografi 

(geographical elements) dan industri pariwisata (tourism industry).16 

Defenisi pariwisata menurut Yoeti (1996:108) adalah suatu bentuk perjalanan 

yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat 

ketempat lain, bukan dengan tujuan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang 

dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan 

rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam. Robert Mc.Intosh bersama 

Shashiakant Gupta mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan 

hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta 

masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini 

serta para pengunjung lainnya (Pendit, 1999:31). 

Wisatawan memiliki beragam motif, minat, ekspektasi, karakteristik sosial, 

ekonomi, budaya, dan sebagainya (Heher: 2003). Dengan motif dan latar belakang 

yang berbeda-beda itu mereka menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk 

dan jasa wisata.Peran ini sangat menetukan dan sering diposisikan sebagai jantung 

kegiatan pariwisata itu sendiri. 

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat (Hadinoto, 

1996)kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk 

sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Organisasi Wisata Dunia 

(WTO), menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. 

Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah 

daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di 

tempat tersebut (Soekadijo: 1997). 

 
16 Admin / Edukasi, Ekonomi Kreatif, Kegiatan, Pariwisata, Pendidikan, Pengalaman. “Konsep 
Pengembangan Pariwisata”, dikutip dari https://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-
pariwisata/ pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 13.45. 

https://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata/
https://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata/
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Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Perubahan-

perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka berdampak langsung pada kebutuhan 

wisata, yang dalam hal ini permintaan wisata.Ciri-ciri wisatawan adalah : 

1. Melakukan suatu perjalanan di luar tempat tinggal, sehubungan dengan 

berbagai keperluan seperti rekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, 

tugas-tugas, pekerjaan, usaha bisnis, kesenian, ilmu pengetahuan, ibadah, 

olahraga dan pameran. 

2. Melakukan perjalanan dan persinggahan di tempat lain untuk sementara 

waktu tanpa bermaksud untuk memperoleh pengasilan tetap ditempat 

yang dikunjungi.17 

2.4.2 Kegiatan Pariwisata 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, sehingga terdapat lima hal penting yang 

mendasari kegiatan pariwisata : 

1. Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya yaitu semua pelaku 

kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang 

ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan 

budaya 

2. Kegiatan pariwisata dilakukan ke/di daerah-daerah yang masih alami 

(nature made) atau di/ke daerah-daerah yang dikelola berdasarkan 

ketentuan alam. 

3. Tujuannya selain untuk menikmati keindahan alam yang mempesona, 

juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai berbagai fenomena alam dan budaya. 

4. Memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam. 

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

2.4.3 Jenis-jenis Wisata atau Objek Wisata 

 
17 H. Kodhyat, 1996, Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia, Penerbit Grasindo, 
Jakarta 
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Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 disebutkan bahwa objek wisata 

adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.Kegiatan wisata biasanya 

merupakan kegiatan yang bisa memberikan respon yang menyenangkan dan dapat 

memberikan kepuasan.Oleh karena itu, suatu objek wisata hendaknya dapat 

memberikan daya tarik tersrndiri terhadap wisatawannya, sehingga menimbulkan 

kesan yang mendalam. Sedangkan objek wisata menurut M. Ngafenan dalam bukunya 

Karyono (1997:27) “Kepariwisataan” mengatakan bahwa objek wisata adalah segala 

objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk dapat 

mengunjunginya, misalnya keadaan alam, bangunan bersejarah, kebudayaan dan pusat-

pusat rekreasi modern.18 

Menurut Pendit (1994), ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, 

antara lain: 

1. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keingintahuan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan 

kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan 

rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, 

kebudayaan dan seni meraka. 

2. Wisata kesehatan, yaitu proses perjalanan seseorang wisatawan dengan 

tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana 

ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan 

rohani. 

3. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermakasud mengambil 

bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau Negara. 

4. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi 

pameranpameran dan pecan raya yang bersifat komersial, seperti pameran 

industri, pameran dagang dan sebagainya. 

 
18Ibid. 
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5. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan 

atau penelitian. 

6. Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai 

atau laut. 

7. Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan 

oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan 

mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan 

daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh 

undang-undang. 

8. Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi 

pasanganpasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan 

fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalan.19 

2.4.4 Unsur-unsur Pengembangan Pariwisata 

Pariwisata yang baik harus memiliki daya tarik, kemudahan perjalanan, sarana 

dan fasilitas serta promosi.Pengembangan pariwisata perlu didukung dengan 

perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu 

industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat 

setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup. Menurut Kurniawan 

(2015), unsur-unsur pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut: 

1. Atraksi. Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan 

panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan 

manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya), 

ataupun unsur-unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, 

makanan dan sebagainya). 

 
19Ibid. 
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2. Transportasi. Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan 

dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan 

teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, 

Jika angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau 

keelokannya, dengan kendaraan mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih 

bervariasi. Demikian pula dengan (Kodhyat, 1996) angkutan pesawat 

terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam (waktu yang lebih 

singkat). 

3. Akomodasi. Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun 

untuk keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah 

waktu liburan) dan yang diadakan khusus peorangan untuk menampung 

menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu atau 

terbatas. 

4. Fasilitas Pelayanan. Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang 

dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. 

Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai 

dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, 

warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan 

(pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa 

untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah 

tangga, dll), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan 

(dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dan pada akhirnya 

perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah. 

5. Infrastruktur. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung 

jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara 

tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk 

setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini 

menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, 
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pelabuhan, jalan kereta api, dll), tetapi juga penyediaan saluran air minum, 

penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah.20 

2.4.5 Faktor-faktor dalam Pengembangan Pariwisata 

Pertumbuhan industry pariwisata semakin meningkat seiring dengan fenomena 

3T (transportasion, telecommunication, and tourism).Ada banyak factor-faktor secara 

umum yang mempengaruhi pertumbuhan pariwiwsata baik nasional maupun secara 

global.Yaitu : 

1. Teknologi, tak bisa dipungkiri lagi kemajuan teknologi yang seluruhnya 

hamper menyentuh segala budang aspek kehidupan seperti transportasi dan 

komunikasi. Kemajuan teknologi berpengaruh pada minat wisatawan 

untuk berkunjung ke suatu daerah karena cakupan informasi yang 

dibutuhkan sangat mudah didapatkan ditambah aksebilitas menuju 

destinasi wisata juga sudah memadai 

2. Politik dan Keamanan, isu-isu keamanan dan politik di suatu negara tak 

hanya berimbas pada sector perekonomian tetapi juga terhadap sector 

pariwisata. Setiap wisatawan yang berkunjung tentu sangat 

memperhitungkan factor keamanan oleh karena itu pula fenomena seperti 

terrorisme, carur-marut politik akan menjadi bahan pertimbangan bagi 

setiap wisatawan. Tidak hanya itu, factor kesehatan disuatu tempat seperti 

adanya penyakit menular mempengarujhi minat wisatawan untuk 

melakukan perjalanan wisata. 

3. Demografi, penduduk dunia semakin bertambah dari tahun ke tahun. 

Jumlah penduduk tersebut memeberi peluang besar bagi industry 

pariwisata untuk semakin maju dan berkembang. Secara umum, terdapat 3 

 
20Muchlisin Riyadi, “Pariwisata (Pengertian, Unsur, Bentuk dan Jenis Wisata” diakses di 
https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pariwisata-pengertian-unsur-bentuk-dan-jenis-
wisata.htmlb tanggal 22 Juni 2020 

https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pariwisata-pengertian-unsur-bentuk-dan-jenis-wisata.htmlb
https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pariwisata-pengertian-unsur-bentuk-dan-jenis-wisata.htmlb
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segmen wisatawan nasional dan dunia yakni mencakup usia, jenis kelamin, 

dan peminatan. 21 

2.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwiwsata 

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran 

serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Pemerintah 

bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu, perencanaan daerah atau kawasan 

pariwisata, pembangunan fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran 

kebijakan pariwisata, serta pembuatan dan penegakan peraturan. Berikut ini adalah 

penjelasan mengenai peran-peran pemerintah daerah dalam bidang pariwisata: 

1. Perencanaan Pariwiwsta, Pariwisata merupakan industri yang memiliki 

kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk 

memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan 

meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan 

pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang 

matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya 

berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para 

stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan 

yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula. 

2. Pembangunan Pariwisata. Pembagunan pariwisata umumnya dilakukan 

oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. 

Namun, pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang 

berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-

proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar 

seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek 

penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan 

tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga beperan sebagai 

 
21Pariwisata Sumut, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Pariwisata” diakses di 
https://www.pariwisatasumut.net/2015/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html pada tanggal 22 
Juni 2020   

https://www.pariwisatasumut.net/2015/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
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penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam 

bidang pembangunan pariwisata. 

3. Kebijakan Pariwisata. Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang 

yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur 

pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan 

formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainya. Kebijakan 

yang dibuat permerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati 

oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam 

pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan 

ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama 

politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan 

wisatawan manca negara. 

4. Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam 

melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman 

perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dikeluarkan 

pemerintah diantaranya: peraturan perlindungan wisatawan, peraturan 

keamanan dan peraturan dalam standar kompetensi.  

2.5.1 Kewenangan Daerah dalam Urusan Bidang Pariwisata Berdasarkan UU 

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Sumber-sumber alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa 

merupakan salah satu unsur pendukung utama bagi kelangsungan hidup dan 

peningkatan kemakmuran bangsa sepanjang masa. Di dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat 2 huruf d menyebutkan 

bahwa urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar, dengan adanya kewenangan yang bersumber dari atribusi 

Undang-Undang tersebut Sumber daya yang dimiliki oleh daerah dapat meningkatkan 

pendapatan negara yang antara lain cadangan devisa, capital progressive, terutama dari 

sisi pengembangan kawasan dan tujuan pariwisata yang sangat luas cakupannya dan 
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harus dibarengi integrasi kebijakan yang komprehensif di dalam pertimbangan 

pengambilan suatu kebijakan pertanahan dan kepariwisataan. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ini, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian erat 

dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan 

urusan rumah tangga daerah22.  Setiap daerah dapat menggali potensi yang bisa 

dikembangkan, sehingga perkembangan masing- masing daerah dapat meningkat 

pesat. Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah sektor 

perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lain- lain. Dalam 

sector pariwisata melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pemerintah 

daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertanahan di wilayahnya 

dan pengaturan pengelolaan kepariwisataan, dengan adanya dua kewenangan yang 

demikian melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

Secara teoritis otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah maka defenisi otonomi meliputi hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Salah satu karakteristik otonomi daerah adalah unit-unit 

pemerintah bersifat otonom, mandiri dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan 

bertingkat yang terpisah dari pusat dalam hal urusan yang telah dibagi 

kewenangannya.Potensi daerah yang sangat dikenal oleh masyarakat setempat dapat 

dikembangkan sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di daerah dengan 

penetapan lokalisasinya melalui pembebasan tanah atau lahan.Kemudahan yang 

difasilitasi oleh otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah menyusun strategi 

terbaik untuk memajukan sektor pariwisata di daerahnya. Perbedaan jenis wisata yang 

heterogen antara daerah satu dengan daerah lain memungkinkan satu daerah memiliki 

potensi unggulan yang tidak dimiliki daerah lain.23 

 
22Ni’matul Huda, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, hal. 83 
23 Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagai bentuk aksi dari RPJPD maupun RPJMD inilah titik awal dan titik tolak untuk 

mengambil kebijakan secara optimal melalui pengelolaan pertanahan dan 

penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan 

daerah yang juga berpengaruh secara nasional, memperluas dan memeratakan 

kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, 

memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di 

Indonesia,serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan 

antarbangsa.


