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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja 

dalam arti goverment yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan 

pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan 

pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan 

yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya 

alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, 

penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari 

antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang 

mewakili sistem politik suatu negara.  

Banyak sekali defenisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar 

ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan 

atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap 

akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Menurut Bridgman 

dan Davis (Suharto, 2013:3) bahwa kebijakan publik pada umumnya 

mengandung pengertian megenai „whatever goverment choose to do or not to 

do.‟ Artinya, kebijakan publik adalah „apa saja yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan.‟  

Kadang-kadang kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep 

untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu dalam sektor-sektor 

fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau 
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kesejahteraan. Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikan, air, jalan raya, 

sekolah, rumah sakit, sekolah, perumahan rakyat, lembaga-lembaga 

rehabilitasi sosial adalah beberapa contoh yang termasuk dalam bidang 

kebijakan publik. 

Menurut Bridgeman dan Davis (Suharto, 2007:5) menerangkan bahwa 

kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, 

yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah 

secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).  

Menurut Dye (Suharto, 2013:44) defenisi kebijakan publik secara luas 

yakni sebagai “whatever governments choose to do or not to do”.  

Menurut Richard Rose (Winarno, 2014:20) bahwasanya kebijakan 

publik dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak 

berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang 

bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. 

 William N. Dunn (2003:109) kebijakan publik (public policies) 

merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan 

(termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh 

badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan didalam bidang-bidang isu 

sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, 

dan kejahatan. 

2.2 Kebijakan Pengembangan Pariwisata 

Kebijakan adalah arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan 

oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum 
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mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para 

pelaksana, baik dipemerintahan maupun diluar pemerintahan, dalam 

mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut (Pitana dan Diarta, 

2009:106). Dalam melaksanakan pengembangan pariwisata diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas budaya bangsa, meperkenalkan peninggalan sejarah, 

keindahan alam termasuk bahari. Suwantoro (2004:19) menyebutkan bahwa 

untuk menunjang pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata haruslah 

melakukan pengembangannya dalam melaksanakan pembangunan pariwisata. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan, kebijakasanaan yang digariskan adalah bahwa yang dapat 

dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora, dan fauna 

hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan 

model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. Pada 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa 

pembangunan kepariwisataan dengan diwujudkannya melalui pelaksanaan 

pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, 

keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta alam kebutuhan manusia 

untuk berwisata. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2016 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Kabupaten 

Agam juga menjelaskan bahwasanya pembangunan destinasi pariwisata 

mencakup: 

a. Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata; 
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b. Pembangunan daya tarik wisata; 

c. Pembangunan aksebilitas pariwisata; 

d. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. 

Kebijakan pengembangan pariwisata juga dijelaskan dengan adanya 

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam 

tahun 2016-2021. Dalam Renstra menjelaskan bahwa kebijakan 

pengembangan pariwisata Kabupaten Agam dilakukan dengan melaksanakan 

program pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan pemasaran 

pariwisata.   

2.3 Pengertian Kebijakan Pariwisata 

Menurut Goeldner dan Ritchie mendefinisikan kebijakan pariwisata 

sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi 

serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan 

individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi 

pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan 

sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi (Anastasia dkk, 2014:57). 

Biederman menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan 

kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan 

kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan 

manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang 

diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari 

kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan 

kehidupan warga negaranya (Anastasia dkk, 2014:58). 
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Definisi yang lebih luas dikemukakan Edgell yang bahwa kebijakan 

pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi 

dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan 

rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan 

sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan 

datang, seperti yang dinyatakan berikut ini. Definisi terakhir menjadikan 

pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan hospitalit memegang 

peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan. Lebih penting lagi, definisi 

tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis 

dan fleksible dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap 

perkembangan yang terjadi. Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan 

perencanaan kepariwisataan. 

 Menurut Edgell perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan 

kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell mengemukakan bahwa 

model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang 

diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam 

pengembangan pariwisata. Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan 

seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan 

kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali 

konflik kepentingan di tingkat para pengambil keputusan pada saat 

mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan kepariwisataan yang 

sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata 



22 

 

 

tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan yang sudah dibuat 

(Anastasia dkk, 2014:58). 

Menurut Fanel (Pitana dan Diarta, 2009:106), kebijakan pariwisata 

merupakan “...the identification of a series of goals and objectives which help 

an agency – usually a govermental one- in the process of planning the 

tourism industry” 

Dalam pengertian ini terdapat penekanan pada koordinasi dari 

berbagai organisasi dan instansi yang terlibat dalam penyediaan pelayanan, 

perencanaan, pengembangan, dan manajemen pariwisata. 

Kebijakan kepariwisataan dapat dirumuskan sebagai berikut segala 

sesuatu tindakan instansi pemerintah dan badan atau organisasi masyarakat 

yang mempengaruhi kehidupan kepariwisataan itu sendiri (Suwandi, 

2006:131).  

Pola kebijaksanaan pengembangan pariwisata menurut Suwantoro 

(2006:57) yaitu : 

1) Kebijaksanaan Umum 

Pola kebijakan umum ini meliputi : 

a) kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara peran serta 

pemerintah, swasta dan masyarakat, 

b) Kebijakan pengembangan industri swasta, 

c) Kebijakan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, taman rekreasi 

dan hiburan umum, 

d) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana, 
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e) Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara arus wisatawan, 

kemampuan menampung, melayani dan menyelenggarakan 

kepariwisataan, 

f) Kebijakan pengelolaan, 

g) Kebijakan pembinaan,  

h) Kebijakan hukum. 

2) Arah pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan. pola 

kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan diarahkan kepada 

pengembangan jalur wisatawan mancanegara dan nusantara yang 

sekaligus dapat meningkatkan jumlah atau diversifikasi paket wisata 

yang didasarkan pada perkembangan objek wisata.  

3) Pola kebijakan pengembangan objek wisata. Pola kebijakan objek wisata 

meliputi : 

a) Prioritas pengembangan objek, 

b) Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan,  

c) Meningkatan kegiatan penunjang pengembangkan objek wisata. 

4) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wisata meliputi : 

a) Akomodasi, 

b) Restoran, 

c) Usaha rekreasi dan hiburan umum, 

d) Gedung pertemuan, 

e) Perkemahan, 

f) Pondok wisata, 
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g) Mandala wisata, 

h) Pusat informasi wisata, 

i) Pramiwisata. 

5) Pola kebijaksanaan pengembangan pemasaran berpedoman kepada : 

a) Peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan, 

b) Meningkatkan kerja sama yang terpadu antara berbagai sektor, 

c) Mempercepat perkembangan pasar wisata domestik. 

6) Kebijakan pengembangan kelembagaan meliputi :  

a) Penyerahan urusan kepariwisataan, 

b) Pemantapan kedudukan lembaga pemerintah daerah, 

c) Peningkatan profesinalisme pelaksanaan tugas, 

d) Pertimbangan jenis dan kelas lembaga, 

e) Kemampuan bekerja sama. 

7) Kebijaksanaan pengembangan industri. Penanaman modal diarahkan 

pada: 

a) Penyerahan tenaga kerja, peningkatan mutu dan kemampuan tenaga 

kerja Indonesia, 

b) Pengembangan struktur industri dengan prioritas pada usaha untuk 

menghasilkan barang ekspor non-migas, 

c) Peranannya sebagai wahana pengembangan teknologi dan memacu 

pertumbuhan atau perkembangan daerah. 
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2.4 Pengembangan Pariwisata 

Menurut Suwantoro (2004:19), unsur pokok yang mendapat perhatian 

guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang 

menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya 

meliputi 5 unsur: 

a. Objek wisata dan daya tarik wisata 

Merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan 

kesuatu daerah tujuan wisata. Pengusahaan  objek wisata dan daya tarik 

wisata dapat dikelompokkan menjadi : 

1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam; 

2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya; 

3) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. 

Daya tarik objek wisata, pada umumnya berdasarkan pada : 

1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah 

dan nyaman; 

2) Adanya ciri khusus atau spesifik yang bersifat langka; 

3) Daya tarik tinggi objek wisata budaya karena memiliki nilai khusus 

dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, dan nilai luhur yang 

terkandung dalam suatu karya manusia pada masa lampau. 

b. Prasarana wisata 

Merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia 

yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya didaerah 

tujuan wisata. 
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c. Sarana Wisata 

Merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan 

untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan 

wisatanya. 

d. Tata laksana dan infrastruktur 

Merupakan situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana 

wisata, baik sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas dan 

dibawah permukaan tanah. 

e. Masyarakat dan lingkungan 

Terdiri dari masyarakat, lingkungan dan budaya. Produksi wisata 

mempunyai beberapa komponen, yaitu : 

1) Atraksi daerah tujuan wisata 

2) Fasilitas yang tersedia 

3) Aksebilitas ke dan tujuan wisata 

Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata berarti 

masyarakat mengetahui dan menyadari apa yang dikerjakan dan juga 

masalah-masalah yang dihadapi untuk membangun pariwisata nasional 

sehingga turut membantu pemerintah dalam menunjang pembangunan 

pariwisata (Suswantoro, 2004:3). 

Menurut Suswantoro (2004:56) sapta kebijaksanaan dalam 

pengembangan pariwisata adalah : 

a. Promosi merupakan pelaksanaan upaya pemasaran yang harus 

dilaksanakan secara terpadu baik didalam maupun diluar negeri; 
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b. Aksebilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung 

karena menyangkut pengembangan lintas sektor; 

c. Kawasan pariwisata. 

2.5 Pengertian Pariwisata 

Istilah pariwisata (tourism) baru muncul di masyarakat kira-kira pada 

abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata 

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

perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal 

dengan suatu alasan apa pun selain melakukan kegiatan yang bisa 

menghasilkan upah atau gaji. Pariwisata adalah aktivitas, pelayanan dan 

produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman 

perjalanan bagi wisatawan (Muljadi, 2009:7). 

Pariwisata merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia. Sebagai 

kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia 

untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, 

kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan ruhani, minat 

terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan 

politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan 

ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individual, keluarga, 

kelompok, dan paguyuban organisasi sosial.  

Arti pariwisata belum banyak diungkapkan oleh para ahli bahasa dan 

pariwisata Indonesia. Kata pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari 

dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan 
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wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan 

atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. 

Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah tourism dalam 

bahasa Inggris (Muljadi, 2009:8). 

Selain itu, Hunziker dan Kraft mendefenisikan pariwisata sebagai 

keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing 

dan perjalannya itu tidak bertempat inggal menetap dan tidak ada hubungan 

dengan kegiatan untuk mencari nafkah. Menurut Instruksi Presiden Nomor 19 

Tahun 1969 kepariwisataan adalah merupakan kegiatan jasa yang 

memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil 

budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang 

nyaman (Muljadi, 2009:9). 

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha 

yang terkait dibidang ini.  

Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Menurut E. Guyer-Freuler (Suwandi, 2006:34) bahwasanya pariwisata 

dalam arti modern adalah merupakan gejala zaman sekarang yang didasarkan 

atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan 
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menumbuh terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam 

semesta, dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan 

berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat sebagai hasil perkembangan 

perniagaan, industri dan perdagangan serta penyempurnaan alat-alat 

pengangkutan. Menurut Hunziker dan Krapf bahwa pariwisata adalah 

sejumlah hubungan-hubungan dan gejala-gejala yang dihasilkan dari 

tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka itu tidak 

menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat 

sementara atau permanen sebagai usaha mencari kerja penuh.  

Suwantoro (Anastasia, 2014:34) mendefinisikan istilah pariwisata, 

yaitu suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat 

tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan 

yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk 

mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. 

Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga 

untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha lainnya. 

Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, maka timbul 

lah berbagai bentuk dan jenis pariwisata yang dapat digunakan untuk 

keperluan perencanaan dan pengembangan pariwisata suatu daerah. Bentuk 

pariwisata (Suwandi, 2006:36) dibagi menjadi 5 kategori yaitu menurut asal 

wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka 

waktu, menurut jumlah wisatawan dan alat angkut yang digunakan. 
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1) Menurut asal wisatawan 

Terdiri dari dua, yaitu pariwisata domestik dan pariwisata 

internasional. Pariwisata domestik adalah wisatawan yang pindah tempat 

sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri, sedangkan 

pariwisata internasional adalah wisatawan yang datang dari luar negeri. 

2) Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran 

Terbagi menjadi dua, yaitu pariwisata aktif dan pariwisata pasif. 

Pariwisata aktif adalah wisatawan yang datang dari luar negeri ke suatu 

tujuan wisata, sedangkan pariwisata pasif adalah wisatawan yang keluar 

dari negerinya sehingga ia memberikan dampak terhadap neraca 

pembayaran. 

3) Menurut jangka waktu 

Terdiri dari dua, yaitu pariwisata jangka pendek dan pariwisata 

jangka panjang. Waktu yang digunakan untuk mengukur lamanya ia 

tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan tergantung pada 

ketentuan masing- masing negara. 

4) Menurut jumlah wisatawan 

Terdiri dari pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan. 

Pariwisata tunggal adalah wisatawan yang datang sendiri ke obyek atau 

suatu tempat, sedangkan pariwisata rombongan adalah pariwisata yang 

dilakukan secara bersama-sama. 
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5) Menurut alat angkut yang digunakan 

Dilihat dari segi alat angkut yang digunakan oleh wisatawan, 

maka kategori ini dibagi menjadi pariwisata laut, kereta api dan mobil.  

Ditinjau dari segi ekonomi, pembagian kategori bentuk-bentuk 

pariwisata dengan istilah-istilah tersebut sangat penting, karena klasifikasi 

tersebut akan berguna untuk menyusun statistik kepariwisataan dan untuk 

perhitungan pendapatan industri pariwisata. Selain berdasarkan bentuk, 

pariwisata perlu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Hal ini diperlukan 

untuk menyusun data- data penelitian dan peninjauan yang lebih akurat di 

bidang pariwisata, sehingga pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara 

optimal. Suwandi (2006:37) mengemukakan jenis-jenis pariwisata yang 

terbagi menjadi pariwisata budaya, kesehatan, olah raga, komersial, industri, 

politik, konvensi, sosial, pertanian, maritim (bahari), cagar alam, buru, 

pilgrim, wisata bulan madu dan wisata petualangan. 

1) Wisata Budaya  

Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan 

kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, 

mempelajari keadaan rakyat, kabiasaan dan adat istiadat, cara hidup, 

budaya dan seni di daerah tujuan wisata. Jenis wisata ini paling populer 

di Indonesia karena wisatawan yang datang dari luar negeri ke Indonesia 

ingin mengetahui kebudayaan, kesenian, adat istiadat dan kehidupan seni 

Indonesia. 
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2) Wisata Kesehatan 

Wisata kesehatan yaitu perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk 

menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal 

demi kepentingan beristirahat secara jasmani dan rohani dengan 

mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang dapat 

menyembuhkan, ke suatu tempat yang beriklim menyehatkan dan 

sebagainya. 

3) Wisata Olahraga 

Wisata olahraga yaitu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan berolah 

raga, mengikuti atau menyaksikan pesta olahraga ke suatu negara 

misalnya Asian Games, Olympiade, berburu, memancing, berenang dan 

sebagainya. 

4) Wisata Komersial  

Wisata komersial yaitu perjalanan yang dilakukan dengan maksud untuk 

mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial 

seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.  

5) Wisata Industri  

Wisata industri yaitu perjalanan yang dilakukan ke suatu daerah 

perindustrian dengan tujuan untuk mengadakan penelitian atau 

peninjauan.  

6) Wisata Politik  

Wisata politik yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau 

mengambil bagian aktif dalam kegiatan politik seperti ulang tahun 
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perayaan 17 Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, 

maupun kegiatan politik seperti konferensi, musyawarah, kongres atau 

konvensi politik yang selalu disertai dengan darma wisata.  

7) Wisata Konvensi  

Wisata konvensi yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengikuti suatu 

pertemuan seperti konferensi, musyawarah, konvensi dan lain-lain baik 

yang bersifat nasional maupun internasional.  

8) Wisata Sosial  

Wisata sosial yaitu pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah 

untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah 

untuk mengadakan perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar, 

mahasiswa dan sebagainya. 

9) Wisata Pertanian  

Wisata pertanian yaitu perjalanan ke suatu proyek-proyek pertanian, 

perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya untuk tujuan studi 

maupun rekreasi. 

10) Wisata Maritim (bahari)  

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga air seperti 

memancing, berlayar, menyelam dan sebagainya untuk memperoleh 

suatu kesenangan. Jenis wisata ini disebut juga dengan wisata tirta.  

11) Wisata Cagar Alam  

Wisata cagar alam yaitu perjalanan yang dilakukan ke tempat cagar alam, 

taman lindung, hutan di daerah pegunungan dan sebagainya yang 
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kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Jenis wisata ini banyak 

dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran udara 

pegunungan, keajaiban hidup binatang maupun tumbuhan yang jarang 

terdapat di tempat lain. 

12) Wisata Buru  

Wisata buru yaitu jenis wisata yang dilakukan di suatu daerah atau hutan 

tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah.  

13) Wisata Pilgrim 

Wisata pilgrim yaitu jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, sejarah, 

adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat seperti 

kunjungan ke tempat-tempat suci, keramat, makam-makam yang 

diagungkan, tempattempat yang mengandung legenda dan sebagainya. 

14) Wisata Bulan Madu 

Wisata bulan madu yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi 

pasangan pengantin baru dengan fasilitas khusus. 

15) Wisata petualangan  

Dikenal dengan istilah Adventure Tourism, seperti masuk hutan yang 

tadinya belum pernah dijelajahi yang penuh dengan binatang buas, 

mendaki tebing yang sangat terjal, terjun ke dalam sungai yang sangat 

curam dan sebagainya.  

Jenis-jenis pariwisata tersebut bisa bertambah, tergantung pada 

kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah. Hal 

ini berkaitan dengan kreativitas para ahli profesional yang berkecimpung 
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dalam industri pariwisata. Semakin kreatif dan banyak gagasan yang dimiliki, 

maka semakin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan 

bagi kemajuan industri pariwisata. 

2.6 Pengertian Analisis Kebijakan 

William N. Dunn (2003:29) memberikan penekanan terhadap analisis 

kebijakan atau kebijaksanaan sebagai suatu terapan yang menggunakan 

berbagai metode dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan 

informasi yang relevan dengan kebijakan yang dimanfaatkan pada tingkat 

politik untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut dikatakan Dunn 

(2003:23) analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis dan 

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu 

atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan secara sederhana 

tentang pekerjaan analisis kegiatan dalam melakukan analisis meliputi 

pengumpulan data dan fakta, baik secara keseluruhan maupun sampel, 

mengklasifikasikan, mengkategorikan, membanding-banding, memberikan 

komentar atau kritik, dan menyimpulkan hal-hal yang telah dideskripsikan 

dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami orang lain.  

Sebagai proses penelitian, analisis kebijakan menggunakan prosedur-

prosedur analisa umum yang dipakai untuk memecahkan masalah 

kemanusiaan seperti deskripsi, prediksi, dan preskripsi yang dapat 

diperbandingkan atau dipertentangkan menurut waktu penggunaan (sebelum 

dengan sesudah dilakukan tindakan). Metode analisis kebijakan merupakan 
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prosedur yang paling bersifat umum yang dimanfaatkan untuk memproduksi 

dan mentransformasi informasi (Faried dkk, 2012:19). 

Proses analisis kebijakan dengan menggunakan metode oleh 

Mustpadidyaya dalam rumusan yang singkat dan sistematis dengan langkah-

langkah dalam analisis kebijakan (Faried dkk, 2012:22). Langkah-langkah 

analisis kebijakan dimaksudkan adalah suatu proses penelitian dan atau 

penganalisaan yang melibatkan komponen-komponen informasi kebijakan, 

yang dipindahkan dari satu posisi ke posisi berikutnya melalui penggunaan 

berbagai metode. Proses yang berlangsung dapat diidentifikasi ke dalam 7 

(tujuh) langkah, yaitu: 

a. Pengkajian persoalan; 

b. Perumusan tujuan; 

c. Perumusan alternatif; 

d. Penyusunan model; 

e. Penentuan kriteria; 

f. Pemilihan alternatif; 

g. Penelitian atau perumusan rekomendasi. 

Menurut Grindle (Nugroho, 2004:174) bahwa berhasil tidaknya 

implementasi kebijakan sangat ditentukan dua variabel besar, yakni variabel 

“content of policy”  (isi kebijakan) dan variabel “countext of policy” 

(lingkungan kebijakan). 



37 

 

 

a. Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi 

kebijakan. 

b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat 

dua faktor, yaitu: 

1) Impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan 

kelompok; 

2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran 

dan perubahan yang terjadi. 

Variabel isi kebijakan mencakup yaitu : 

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (interest affected); 

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (type of benefit); 

c. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned); 

d. Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making); 

e. Siapa pelaksana program (program implementers); 

f. Sumber daya yang dikerahkan (resources commited). 

Sedangkan varibel lingkungan mencakup yaitu : 

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; 

b. Karakteristik dan lembaga penguasa; 

c. Kepatuhan dan daya tangkap. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari kesamaan penulisan maka dalam penelitian ini 

penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Indikator Hasil 

1 Emi Hayati 

(2012) 

Jurusan Studi 

Usaha 

Perjalanan 

Wisata FISIP 

Universitas 

Riau 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Motivasi 

Wisatawan 

Berkunjung ke 

Candi Muara 

Takus 

Kecamatan XIII 

Koto Kampar 

Kabupaten 

Kampar 

Indikator yang 

digunakan 

yaitu indikator 

motivasi 

wisatawan 

seperti 

motivasi fisik, 

budaya, sosial 

dan karena 

fantasi 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

tanggapan 

responden 

terhadap motivasi 

karena fantasi 

wisatawan yang 

berkunjung ke 

Candi Muara 

Takus Kecamatan 

XIII Koto Kampar 

Kabupaten 

Kampar telah 

mendapat 

kepuasan 

psikologis karena 

dari total skor 192 

yang berada pada 

rentang skor 

intervall antara 

187-230 berarti 

wisatawan 

mendapatkan 
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kepuasan 

psikologis setelah 

berkunjung ke 

Candi Muara 

Takus Kecamatan 

XIII Koto Kampar 

Kabupaten 

Kampar 

2 Imam Mazli 

(2012) 

Jurusan Ilmu 

Administrasi 

Negara 

Universitas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau 

Analisis 

Kebijakan 

Pengembangan 

Objek Wisata 

Daerah 

Kabupaten 

Natuna 

Menggunakan 

indikator dari 

kebijakan 

pengembangan 

sumber daya 

dan 

kelembagaan, 

kebijakan 

promosi dan 

pemasaran, 

serta kebijakan 

pengembangan 

produk wisata 

di Kabupaten 

Natuna 

Kebijakan 

pengembangan 

objek wisata 

daerah Kabupaten 

Natuna yang 

meliputi berbagai 

komponen 

pariwisata tersebut 

kurang baik, yakni 

dalam 

implementasi 

dilapangan masih 

menemui beberapa 

kendala 

3 Busyarul 

Ridho (2016) 

Jurusan Ilmu 

Administrasi 

Negara 

Universitas 

Islam Negeri 

Analisis Peran 

Dinas 

Kebudayaan 

Pariwisata 

Pemuda dan 

Olahraga dalam 

Mengembangkan 

Pengembangan 

Objek 

Pariwisata 

Menurut 

Suswantoro 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang 

diperoleh dari 100 

orang responden 

mengenai 

pendapat mereka 

tentang Analisis 
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Sultan Syarif 

Kasim Riau 

Wisata di 

Kabupaten 

Limapuluh Kota 

Sumatera Barat 

Peran Dinas 

Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga 

dalam 

mengembangkan 

wisata di 

Kabupaten 

Limapuluh Kota 

Sumatera Barat 

cukup baik yaitu 

sebesar 64,03 % 

dan hal ini sesuai 

dengan observasi 

dan wawancara 

yang dilakukan 

peneliti di 

lapangan 

 

2.8 Pandangan Islam 

Islam sebagai agama yang syumul (sempurna) mengatur segala aspek 

kehidupan agar  penganutnya berada pada jalan yang benar. Diantaranya 

pekerjaan yang sangat disenangi manusia adalah berwisata, berjalan-jalan, 

piknik dan lain-lain. 

Fungsi wisata berdasarkan beberapa ayat Al-Quran antara lain, 

mempertebal iman maksudnya dengan memperhatikan semesta, diharapkan 

semakin sadar bahwa dirinya diciptakan Allah yang mendapat rezeki. Allah 

juga menghidupkan dan mematikan makhluknya. 
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Allah berfirman dalam Q.S Al- An‟am 11-12 yang berbunyi : 

                      

                             

                 

Artinya : “ Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, Kemudian perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." Katakanlah: 

"Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah: 

"Kepunyaan Allah." dia Telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia 

sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan 

padanya. orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman. ( 

Q.S Al- An‟am 11-12 ) 

Perintah berpergian pada ayat 11 dirangkaikan dengan perintah bahwa 

akibat yang dipikul oleh para pendusta. Kemudian pada ayat 12 diperintahkan 

agar setiap umat lebih meyakini yang ada dilangit dan dibumi adalah milik 

Allah. Allah SWT juga telah mewajibkan pada diri-nya untuk mencurahkan 

kasih sayang, serta mengumpulkan manusia dihari kiamat. Dengan demikian 

berpergian dimuka bumi berfungsi sebagai usaha mempertebal iman. 

Meningkatkan dzikir dan tafakkur maksudnya sikap muslim tatkala 

melihat kebesaran Allah baik berupa langit, bumi maupun pergantian siang 

dan malam akan meningkatkan tafakkur. Tafakkur dalam arti yang sederhana 

ialah menganalisis segala yang didapatkannya sambil mencari jalan 

bagaimana cara memanfaatkan alam semesta ini. 
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Allah berfirman dalam Q.S Ali- Imran 190 – 191 yang berbunyi : 

                             

                            

                   

Artinya : “ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah 

Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka 

peliharalah kami dari siksa neraka.” (Q.S Ali – Imran 190-191) 

Menurut ayat ini, orang beriman setelah mentafakkuri alam semesta 

langsung berdzikir dan meyakini bahwa segala yang ada itu mengandung 

manfaat. Dengan demikian tatkala mereka berwisata, akan mentafakkuri 

ciptaan Allah SWT, mensyukuri dan memanfaatkannya. 

2.9 Defenisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, 

maka terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep 

yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu : 

a. Kebijakan adalah arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan 

oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan 

umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari 
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para pelaksana, baik pemerintahan maupun diluar pemerintahan dalam 

mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut. 

b. Pengembangan pariwisata merupakan unsur pokok yang menjadi 

penunjang di daerah tujuan wisata yang menyangkut dalam 

pembangunan kepariwisataan. 

c. Kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu 

yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan 

masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, 

pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan 

pariwisata di masa yang akan datang. 

d. Analisis kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menelaah 

dengan cara menggunakan metode dan argumen berdasarkan data, fakta 

dan informasi pada tingkat politik untuk memecahkan masalah. 

e. Pariwisata adalah seluruh kegiatan orang yang melakukan perjalanan ke 

dan tinggal disuatu tempat diluar keseharian untuk jangka tidak lebih dari 

satu tahun dengan tujuan untuk bersantai. 

2.10 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga melalui pengukuran itu 

dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk 

analisis dari variabel tersebut. 
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Tabel 2.1 Konsep Indikator dan Sub Indikator Penelitian Analisis 

Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Agam dalam 

Pengelolaan Objek Wisata Muko – Muko 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Rencana Induk 

Pembangunan 

Kepariwisataan 

(RIPK) Tahun 2015 - 

2030  

1. Pembangunan 

Destinasi 

Pariwisata 

1. Pembangunan sarana 

dan prasarana 

2. Pembangunan 

aksebilitas wisata 

3. Pembangunan daya 

tarik pariwisata 

2. Pembangunan 

Pemasaran 

Pariwisata 

 

1. Pengembangan 

kemitraan pemasaran 

2. Pengembangan 

promosi pariwisata 

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dukungan teori yang diperoleh dan dijadikan sebagai 

rujukan konseptual, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

    

 

 

Rencana Induk 

Pembangunan 

Kepariwisataan 

Kabupaten 

Agam Tahun 

2015 - 2030 

Pembangunan Destinasi 

Pariwisata 

Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata 

Menjadikan 

Objek Wisata 

Muko-Muko 

sebagai objek 

wisata yang 

terkelola dan 

diminati 

wisatawan 


