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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Pemerintah Daerah 

A. Pengertian Pemerintah Daerah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-

undang (pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945), sebagai pelaksana dari ketentuan 

tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah. Kewenangan untuk daerah kabupaten dan kota didasarkan 

pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab.  

Menurut Bagir Manan (2001:57) pemerintah daerah adalah satuan 

pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang 

administrasi negara sebagai rumah tangganya.   

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah 

lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilakukan 

secara adil dan  selaras. Hubungan-hubungan ini akan menimbulkan hubungan 

administrasi dan kewilayahan antar sesama pemerintahan. Hubungan 

administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan 
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penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam 

penyelenggaraan sistem administrasi negara.  

Sementara itu menurut Rozali Abdullah (2005:8) hubungan kewilayahan 

adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekunsi dibentuk dan disusunnya 

daerah otonom yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara 

yang bulat. Hal ini berarti betapa pun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu 

daerah, pelaksanaan otonomi tersebut tetaplah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Sedangkan menurut HAW Widjajah (2013:7) Negara Republik Indonesia 

sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi 

kepala daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten dan dan 

kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi 

kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan 

daerah kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam 

menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu 

memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan 

melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu 

menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien efektif termasuk 

kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan 

kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat. 
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B. Tugas Pemerintah Daerah  

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 ayat (1), 

dijelaskan mengenai tugas Dari kepala daerah, tugas yang dimaksud yaitu: 

a. Memimpin pelaksanaan ursan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan 

kebijakan yang ditetap kan bersama DPRD, 

b.  Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, 

c.  Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan 

rancangan perda tentang RPJND kepda DPRD untuk di bahas bersama 

DPRD,serta mnyusun dan menetapkan RKPD, 

d.  Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD,rancangan 

perda tentang perubahan APBD,dan rancangan perda tentang 

pertanggungan jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di 

bahas bersama, 

e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan, 

f. Dihapus, 

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sedangkan tugas dari wakil kepala daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 66 Ayat (1), yaitu: 

 



 

 

13 

a. Membantu kepala daerah dalam: 

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah, 

2. Mengordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindak lanjuti 

laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, 

3.  Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang dilaksanakan oleh peragkat daerah propinsi bagi wakil gubernur, 

dan  

4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggara pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, kelurahan, 

dan/atau desa bagi wakil bupati/walikota. 

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

pelaksanaan pemerintahan daerah,  

c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah 

menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, dan  

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

C. Fungsi Pemerintah Daerah 

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah 

menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi 

pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah: 

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 
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b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 

c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 

Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. 

D. Konsep Peranan Pemerintah Daerah 

Menurut Soerjono Soekanto (1987:23) mengaitkan antara peranan dan 

kedudukan dimana suatu kegiatan baru dapat disebut suatu peranan jika telah 

melaksanakan semua yang berkenaan dengan hak dan kewajibannya. Melihat 

rumusan-rumusan mengenai konsepsi peranan yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa peranan tidak lain adalah fungsi yang 

merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang individu 

atau organisasi/ lembaga/ badan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai 

oleh lembaga tersebut. 

 Peran pemerintah dalam pembangunan nasional menurut Sondang P. 

Siagian (2003:142) Seperti dimaklumi, pembangunan biasanya didefinisikan 

sebagai “upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan 

pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan 

perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Dari definisi tersebut 

terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalmya 

tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa 
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proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan 

dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara 

absolut.  

Mungkin kedengarannya seperti suatu klise apabila dikatakan bahwa 

melaksanakan tugas pembangunan yang sangat penting dan mulia ini merupakan 

tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah 

semata-mata. Akan tetapi meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah 

memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran 

yang disoroti berikut ini ialah selaku stabilisator, selaku inovator, selaku 

modernisator, selaku pelopor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan 

tertentu. 

a. Peran selaku stabilisator 

Telah dicatat di muka bahwa salah satu ciri negara-negara terbelakang 

dan sedang membangun ialah labilnya situasi poitik, ekonomi, sosial budaya, 

dan juga pertahanan dan keamanan. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi 

kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar mengharapkan 

berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, nalar yang sangat sederhana 

saja akan membenarkan pandangan bahwa salah satu peran yang sangat penting 

yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku 

stabilisator. 

b. Peran selaku inovator 

Inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreatifitas. Ditinjau dari segi 

administrasi pembangunan, inovasi berarti teman baru, metode baru, sistem 
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baru, dan yang terpenting cara berfikir baru. Dengan demikian, dalam 

memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebaai keseluruhan harus 

menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan. 

c. Peran selaku modernisator 

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. 

Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, 

diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu 

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari 

pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain didunia. Mandiri dalam arti 

tidak tergantung pada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan de 

jure. 

d. Peran selaku pelopor 

Jika dimuka telah disinggung bahwa pemerintah harus terlebih dahulu 

menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Secara eksplisit 

pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memainkan peranan selaku 

pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain, selaku 

pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi selurut masyarakat. 

e. Peran selaku pelaksana sendiri 

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan 

merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah 

semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal 

yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati 

masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas 
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pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa 

diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh 

pemerintah.  

Maka daripada itu peranan pemerintah daerah sebagai lembaga 

organisasi pemerintah merupakan fungsi dalam menunjang program 

pengembangan obyek wisata di Kabupaten Kuantan Singingi, dan untuk 

melaksanakan perannya tersebut, pemerintah daerah harus melaksanakan 

fungsinya yang merupakan tugas/ pekerjaan yang harus dilaksanakan. 

 

2.2 Pengertian Peran 

Menurut Pitana dan Gayatri (2005: 95) mengemukakan pemerintah 

daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya 

sebagai: 

1. Motivator 

Motivator dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai 

motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, 

masyarakat, serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama 

yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata 

dapat berjalan dengan baik. 

2. Fasilitator 

Fasilitator sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran 

pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala 

program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
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Kuantan Singingi. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan 

kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat. 

3. Dinamisator 

Dinamisator dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung 

pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus 

dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu 

stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan 

ketiga pihak tersebut, agar diantaranya teripta suatu simbiosis mutualisme 

demi perkembangan pariwisata.  

Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang 

timbul karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki 

kecendrungan untuk hidup berkelompok. Kehidupan berkelompok tadi akan 

terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota 

masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling 

ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu 

peran tersebut akan terbentuk.  

Sedangkan Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan di artikan 

sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.  

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran 

adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan 

tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban 
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individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan, seperti perannya dalam pengembangan obyek 

wisata pemandian air panas yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan. 

 

2.3 Pengertian Pariwisata 

Muljadi A.J. (2009:8-9) Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu 

pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan 

wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau 

bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau Pariwisata adalah padanan 

bahasa Indonesia untuk istilah tourism dalam bahasa inggris World Tourism 

Organizations (WTO) mendefinisikan pariwisata adalah berbagai aktivitas yang 

dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal diluar 

kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk 

kesenangan, bisnis dan keperluan lain.  

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan 

bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat 

setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan 

suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam melakukan perjalanan untuk 

sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan 
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maksud untuk menikmati perjalanan dengan keinginan yang beranekaragam 

yang menimbulkan pengaruh ekonomi, sosial, budaya,  dan politik untuk 

dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan. 

 

2.4 Jenis-Jenis Pariwisata 

Menurut Nyoman S. Pendit (2002:62) mengemukakan jenis-jenis 

pariwisata yang terbagi menjadi pariwisata budaya, kesehatan, olahraga, 

komersial, industri, politik, konvensi, sosial, pertanian, maritim, cagar alam, 

buru, pilgrim, wisata bulan madu dan wisata petualangan. 

1. 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, memperlajari keadaan rakyat, 

kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni didaerah 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.   

2. Wisata kesehatan 

Yaitu perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan 

lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan 

beristirahat secara jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat 

peristirahatan seperti mata air panas yang dapat menyembuhkan, kesuatu 

tempat yang beriklim menyehatkan dan sebagainya. 
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3. Wisata olahraga 

Yaitu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan berolahraga, mengikuti atau 

menyaksikan pesta olahraga ke suatu negara misalnya Asian Games, 

Olympiade, berburu, memancing, berenang dan sebagainya. 

4. 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 

Yaitu perjalanan yang dilakukan kesuatu daerah perindustrian dengan 

tujuan untuk mengadakan penelitian atau peninjauan. 

6. Wisata politik 

Yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil 

bagian aktif dalam kegiatan politik seperti ulang tahun perayaa 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 

Yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengikuti suatu pertemuan seperti 

konferensi, musyawarah, konvensi, dan lain-lain baik yang bersifat nasional 

maupun internasional. 
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8. 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 

Yaitu perjalana ke suatu proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang, 

pembibitan dan sebagainya untuk tujuan studi maupun rekreasi. 

10. Wisata maritim 

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air seperti 

memancing, berlayar, menyelam dan sebagainya untuk memperoleh suatu 

kesenangan. Jenis wisata ini disebut juga dengan wisata tirta. 

11. Wisata cagar alam 

Yaitu perjalanan yang dilakukan ke tempat cagar alam, taman lindung, 

hutan di daerah pegunungan dan sebagainya yang 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 

Yaitu jenis wisata yang dilakukan di suatu daerah atau hutan tempat berburu 

yang dibenarkan oleh pemerintah. 
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13. Wisata pilgrim 

Yaitu jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan 

kepercayaan umat atau kelompok masyarakat seperti kunjungan ketempat-

tempat suci, keramat, makam-makam yang diagungkan, tempat-tempat yang 

mengandung legenda dan sebagainya. 

14. Wisata bulan madu 

Yaitu suatu penyelenggara perjanan 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 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. Disini obyek wisata pemandian air panas termasuk 

dari salah satu ke dalam jenis-jenis pariwisata dengan jenis wisata kesehatan. 
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2.5 Sarana dan Prasarana Pariwisata 

A. Sarana Kepariwisataan 

Muljadi A. J (2010:13) sarana kepariwisataan adalah perusahaan-

perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara 

langsung atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya, tergantung dari 

wisatawan yang datang. Sarana pariwisata meliputi antara lain:  

1. Perusahaan perjalanan seperti Travel Agent dan Tour Operator perusahaan 

perjalanan yang melakukan kegiatan dalam memberikan jasa pemesanan 

tingkat angkutan, akomodasi, darmawisata dan lain-lain. 

2. Perusahaan transportasi, terutama transportasi angkutan wisata salah satu 

komponen penting dalam kagiatan pariwisata adalah aksebilitas atau 

kelancaran perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

3. Hotel dan jenis akomodasi lainnya, yang termasuk ke jenis akomodasi 

antara lain hotel, motel, wisma, pondok wisata, villa, apartemen, 

perkemahan, kapal pesiar, pondok remaja dan lain sebagainya. 

4. Bar, Restoran, Catering, dan Usaha jasa boga lainnya, makanan dan 

minuman merupakan hal yang amat penting bagi wisatawan. Tidak jarang 

wisatawan melakukan perjalanan wisata, mengunjungi suatu tempat karena 

alasan makanan dan minuman. Oleh karena itu, wisatawan biasanya 

menaruh harapan untuk mendapatkan makanan dan minuman yang telah 

dikenalnya maupun karena ingin mencoba makanan dan minuman baru 

yang belum pernah dinikmatinya. Dalam hal ini banyak negara yang 
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terkenal dan menarik minar para wisatawan karena khas dari makanan dan 

minumannnya. 

B. Prasarana Pariwisata 

Menurut Andi Mappi Sammeng (2001:261) Prasarana pariwisata adalah 

semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan 

dapat hidup  dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

wisatawan. Yang termasuk ke prasarana pariwisata antara lain:  

1. Prasarana perhubungan yang meliputi jaringan jalan raya, jembatan dan 

terminal bus, rel kereta api dan stasiun, pelabuhan udara, dan pelabuhan 

laut. 

2. Instalasi pembangkit listrik dan istalasi air bersih. 

3. Instalasi penyulingan bahan bakar minyak. 

4. Sistem pengairan atau irigasi untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan 

perkebunan. 

5. Sistem perbankan dan moneter. 

6. Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, telegraf, faksimil, email dan 

lain-lainnya. 

7. Prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. 

8. Prasarana, keamanan, pendidikan dan hiburan. 
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2.6 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

A. Promosi Pariwisata 

Pengertian promosi menurut Swastha (2000: 222) promosi dipandang 

sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi 

seseorang  atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan petukaran dalam 

pemasaran. Kegiatan promosi idealnya dilakukan secara berkesinambungan 

melalui beberapa media yang dianggap efektif dapat menjangkau pasar, baik 

cetak maupun elektronik, namun pemilihannya sangat tergantung pada tujuan 

yang ingin dicapai. Promosi tempat wisata yang dirancang dengan baik akan 

memberikan tambahan penerimaan asli daerah, dan mendorong proses 

memperkenalkan obyek wisata yang akan dikembangkan. 

Tujuan promosi wisata daerah dapat dikategorikan kedalam beberapa 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mempromosikan loyalitas wisata sebagai tujuan wisata yang menarik dan 

menguntungkan wisatawan. 

2. Meningkatkan dan memantapkan citra wisata daerah dipasar domestik dan 

internasional. 

3. Menyebarkan pengetahuan tentang produk-produk wisata yang telah 

dikembangkan. 

4. Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media dan pers 

internasional. 
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Tujuan promosi wisata daerah tersebut hendaknya dipilih beberapa saja 

agar dapat terselenggara dengan baik, mengingat keterbatasan anggaran daerah 

yang dimiliki. 

B. Pengertian Pemasaran 

Pariwisata menjadi salah satu sektor industri yang banyak diminati. 

Banyaknya wisatawan yang berkunjung keberbagai daerah khususnya di 

Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas dari gencaran pemasaran pariwisata 

yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pemasaran pariwisata pun terus dilakukan 

melalui berbagai media. Adapun definisi pemasaran pariwisata menurut Muljadi 

(2009:87) pemasaran pariwisata merupakan suatu upaya guna mengidentifikasi 

kebutuhan dan keinginan wisatawan, serta menawarkan produk wisata sesuai 

keingianan dan kebutuhan wisatawan.  

Dengan kata lain, pemasaran pariwisata merupakan suatu proses yang 

dilakukan oleh pemerintah atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  untuk 

menjadikan obyek wisata aktual dan potensial atau suatu koordinasi yang 

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata baik tingkat 

daerah, regional, nasional maupun internasional, untuk mencapai kepuasan 

wisatawan serta mendapatkan keuntungan yang wajar bagi pemerintah. 

Tujuan pemasaran wisata menurut Yoeti (1996:65-67) tujuan pemasaran 

terbagi atas 2 tahap yang saling berkaitan, yaitu: 

1. Untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah 

tujuan wisata, dalam beberapa tingkat baik lokal, regional, ataupun nasional 
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dengan tujuan agar wisatawan lebih banyak datang, wisatawan lebih lama 

tinggal, dan wisatawan lebih banyak menghabiskan uangnya. 

2. Menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan semua pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata 

yang ada didalam kawasan wisata itu, dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan usaha, karena laba selalu menjadi dorongan untuk kegiatan 

pemasaran. 

Berdasarkan kedua tujuan pemasaran pariwisata tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada dasarnya tujuan dari kegiatan pariwisata adalah untuk 

mendapatkan keuntungan bagi berbagai pihak baik itu pemerintah maupun 

masyarakat yang berada disekitar obyek wisata tersebut. 

 

2.7 Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Bidang Destinasi 

Pariwisata 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 

Tentang tugas pada Bidang Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan. Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala 

bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 

memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Destinasi 

Pariwisata.  
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Penjelasan mengenai tugas-tugas bidang destinasi pariwisata: 

1. Perumusan dan kebijakan teknis 

 Ali imron (2002) Perumusan berarti proses, perbuatan merumuskan, 

pernyataan yang ringkas dan tepat. Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. 

Menurut Mustopadidjaja kebijakan adalah keputusan suatu organisasi 

yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan 

atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat 

dijadikan pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan lebih lanjut, yang 

harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan 

kebijakan, penetapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah 

ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun 

dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. 

Sedangkan menurut Abidin (2004:25) kebijakan secara umum dibedakan 

menjadi 3 (tiga) tingkatan: 

a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yag menjadi pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang 

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. 

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan 

umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan 

suatu undang-undang. 
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c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah 

kebijakan pelaksanaan.  

Kebijakan teknis dapat disebut juga dengan program, merupakan sebuah 

bentuk kongkret dari kebijaksanaan diatasnya yang telah terperinci dengan 

berbagai prosedur dan tata kelola. Sebuah program yang baik disusun dengan 

terlebih dahulu melihat kebutuhan riil yang ada dilapangan, lalu membuat 

beberapa alternatif kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan atau permasalahan 

dilapangan itu. Beberapa alternatif kebijakan tersebut harus diperhitungkan baik 

dan buruknya, berapa besar manfaat yang didapatkan dengan biaya yang 

diperlukan. Biaya dalam hal ini tidak hanya berkutat pada finansial saja, namun 

juga menyangkut masalah biaya sosial.  

Sebuah kebijakan tidak bisa dirumuskan dengan sembarangan dan secara 

tergesa-gesa. Kebijakan yang seperti itu hanya akan berakibat fatal pada 

pelaksanaannya dan membuang anggaran dengan percuma. Kebijakan haruslah 

direncanakan dengan matang dengan menetapkan tujuan dan indikator 

keberhasilan untuk mengukur apakah sebuah program telah dikatakan berhasil 

atau belum setelah itu harus ditetapkan adalah proses teknis, aparatur pelaksana 

beserta job descriptionnya, serta rantai komando dan pertanggung jawaban. Jika 

keseluruhan hal tersebut sudah jelas maka implementasi kebijakan akan 

terlaksanakan dengan baik.  

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan diatas, maka 

kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem 

pencapaian tujuan yang diinginkan. Jadi maksud dari melaksanakan perumusan 
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kebijakan teknis adalah suatu upaya organisasi yang melakukan penyusunan 

program dan anggaran pada bidang destinasi pariwisata untuk pencapaian tujuan 

yang diinginkan. Jadi maksud dari melaksanakan perumusan dan kebijakan 

teknis adalah suatu proses atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian 

tujuan yang diinginkan.  dapat disimpulkan bahwa  

2. Pengkoordinasian  

Pengkoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang 

telah dibagi itu tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, 

tetapi menurut aturan sehingga menyumbang terhadap pencapaian tujuan. 

Menurut E.F.L. Brech dalam Hasibuan (2007: 85), koordinasi adalah 

mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan 

pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu 

dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu 

sendiri.  

Koordinasi merupakan komponen terpenting dalam suatu  organisasi 

untuk merangkaikan segala sesuatu, mengatur sumber daya dan sarana untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif. Contoh dari 

pengkoordinasian adalah pengontrolan kinerja pegawai, melakukan koordinasi 

dengan pihak-pihak terkait. 

3. Memfasilitasi (mediator) 

Memfasilitasi sama dengan menyediakan pelayanan atau memberikan 

fasilitas untuk kepentingan umum. Sementara itu fasilitas adalah sarana untuk 

melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan. Sosial fasilitas yang disediakan 
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oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, tempat 

ibadah dan tempat wisata. Fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum 

seperti jalan dan alat penerangan umum dan lain-lain.  

Menurut Sam (2012:45) fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa 

benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan 

suatu usaha tertentu. Sedangkan menurut Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat, seorang 

pakar psikologi islam, yang berpendapat fasilitas artinya segala sesuatu yang 

bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai 

suatu tujuan tertentu.  

Dari penjabaran diatas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang 

dapat memperlancar pekerjaan atau usaha untuk mencapai suatu tujuan dapat 

disebut dengan fasilitas. Berarti memfasilitasi adalah seseorang atau suatu 

organisasi yang menyediakan atau memberikan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan sarana dan prasarana. Contohnya fasailitas obyek wisata yang 

menyediakan fasilitas wisata, penyedia fasilitas umum, penyedia akses jalan 

menuju obyek wisata. 

4. Pembinaan (mentoring) 

Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, 

usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan 

berhasil guna dengan baik. Sedangkan menurut beberapa para ahli pembinaan 

menurut Mathis (2002: 112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang 

mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. 
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Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan 

dapat dipandang secara sempit maupun luas. 

 Sedangkan menurut Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan 

sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya 

sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya 

sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir 

penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah 

perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja 

organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang 

diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke 

masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan 

kemampuan (kompeten) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. 

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok 

orang yang di tunjukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi 

pembinaan dengan tujuan dapat  mengembangkan kemampuan, sehingga 

tercapai apa yang diharapkan.  

 Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bawa dalam pembinaan 

terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan 

pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan 

adanya diklat dan sosialisasi kepada para pegawai atau bawahan. 

5. Pengawasan  

Admosudirdjo dalam Febriani (2005:11) mengatakan bahwa pada 

pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang 
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membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan 

dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

Sedangkan menurut Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh 

siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan? 

Pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan? 

Pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan. 

Jadi pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen 

untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah 

ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan 

standar tersebut  dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan 

untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan 

seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Contoh dari pengawasan adalah 

melakukan peninjauan kinerja pegawai, memantau program destinasi pariwisata.  

6. Evaluasi (penilaian kinerja) 

 Evaluasi atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Leon C. 

Menggison (1981:310) dalam mangkunegara (2000:69) adalah sebagai berikut: 

“penilaian prestasi kerja (performance Appraisal) adalah suatu proses yang 
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digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya”.  

Selanjutnya menurut Siswanto (2001:35) evaluasi atau peniliaian kinerja 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk menilai kinerja 

tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan 

uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu. 

 Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil 

pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga untuk 

menetukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab 

yang sesuai pada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih 

baik dimasa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam 

hal promosi jabatan atau penetuan imbalan. Contoh dari evaluasi adalah 

mengukur kinerja pegawai dan memeriksa rencana pelaksanaan  pengembangan 

obyek wisata. 

7. Pelaporan 

 Pelaporan merupakan suatu bentuk penyampaian informasi serangkaian 

kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir 

pelaksanaan. Melalui laporan itu juga akan dapat dilihat sejauh mana tingkat 

keberhasilannya. Dan pelaporan adalah sarana untuk informasi dan pertanggung 

jawaban pelaksanaan program.  

Sedangkan menurut Luther M. Gullick dalam bukunya Papers on the 

Science of Administration merupakan salah satu fungsi manajemen berupa 
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penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan 

mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada 

pejabat yang lebih tinggi. Baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam 

penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas 

orang yang memberi laporan. Selain itu pelaporan merupakan catatan yang 

memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan 

kepihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagina: 

2003). 

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk 

menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan 

kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Pelaporan adalah aktivitas 

yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pihak 

atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja 

bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan 

tersebut.   

Dalam penyampaiannya, laporan dapat bersifat lisan maupun tertulis. 

Pelaporan tidak terlepas dari pencatatan sebab sebelum diadakan pelaporan dari 

bawahan kepada atasanya atau dari suatu instansi daerah ke instansi pusat 

haruslah dilakukan pencatatan mengenai hal yang akan dilaporkan kemudian 

dilakukan perekapan kemudian dilaporkan. 
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2.8 Definisi Pengembangan  

Pengembangan ini tidak terlepas didalamnya suatu upaya atau suatu 

pengembangan dari obyek yang sudah dibangun. Karenanya pengembangan 

akan dapat dimengerti apabila kita akan memahami arti dari pengembangan 

tersebut. pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau 

daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara 

yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. 

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

guna menunjang pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata yang 

menyangkut perencanaan, pelaksaan, pembangunan dan pengembangan meliputi 

5 unsur yaitu sebagai berikut: 

1. Obyek wisata dan daya tarik wisata 

Merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu 

daerah tujuan wisata. 

2. Sarana wisata 

Merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk 

melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.  

3. Prasarana wisata 

Merupakan sumber daya alam buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh 

wisatawan dalam perjalanannya ke daerah tujuan wisata. 

4. Tata laksana/infrastruktur 
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Merupakan situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, 

baik sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas dan dibawah 

permukaan tanah. 

5. Masyarakat lingkungan 

Terdiri dari masyarakat, lingkungan dan budaya.  

Dari pendapat pengembangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, 

terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi sesuatu yang 

semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk 

menciptakan mutu yang lebih baik. 

 

2.9 Obyek Pariwisata 

Obyek dan daya tarik wisatawan menurut Ridwan (2012:5) 

mengemukakan pengertian obyek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. Sedangkan obyek dan daya tarik wisata menurut Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang destinasi pariwisata adalah kawasan geografis 

yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya 

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas serta 

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.  
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Sedangkan menurut Yoeti (1996:121-122), suatu daerah untuk menjadi 

daerah tujuan wisata yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah 

tersebut menarik untuk dikunjungi, yaitu: 

a. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (Something to see), maksudnya adanya 

sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang 

berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan sendiri). 

Disamping itu perlu juga mendapatkan perhatian terhadap atraksi wisata 

yang dapat dijadikan sebagai entertainment bila orang berkunjung 

nantinya. 

b. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (Something to buy), yaitu terdapat 

sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan 

cendramata untuk dibawa pulang ketempat masing-masing sehingga di 

daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang 

menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya dan harus 

didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti money changer dan bank. 

c. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (Something to do), yaitu suatu 

aktivitas yang dapat dilakukan ditempat itu yang bisa membuat orang 

yang berkunjung merasa betah ditempat wisata tersebut. 

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diambil kesimpulan obyek 

wisata adalah tempat yang dikunjungi dengan berbagai keindahan yang 

didapatkan, tempat untuk melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk 

bersenang-senang dengan waktu yang cukup lama agar mendapatkan kepuasan, 



 

 

40 

pelayanan yang baik, berbagai kenangan ditempat wisata dan juga didukung oleh 

fasilitas yang baik. 

 

2.10 Pandangan Islam  

Dengan pengembangan obyek wisata dengan baik secara tidak langsung 

kita telah melaksanakan perintah Allah SWT untuk melestarikan alam dan 

menjaga kelestariannya. Didalam Al-Qur’an Allah SWT memerintahkan 

manusia untuk peduli terhadap alam, dengan menjaga kelestariannya. Lebih 

jelasnya dalam surah Al-A’Raf ayat 56 yang berbunyi: 

ِحهَا َوٱۡدُعىهُ َخۡىٗفا َوطََمًعۚا إِنَّ َرۡحَمَت  َوََل تُۡفِسُدواْ فِي ٱۡۡلَۡرِض بَۡعَد إِۡصلََٰ

َه ٱۡلُمۡحِسنِيَه  ِ قَِريٞب مِّ                                                          ٱَّللَّ

  

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.  

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan 

agar penganutnya berada pada jalan yang benar. Manusia sebagai makhluk 

ciptaan Allah SWT, yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan 

dilarang untuk berbuat kerusakan diatas muka bumi, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam firman-Nya pada QS. Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:  
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ِۖ  اْْلخ َرةَِ الَدارَِ ّللَاهِ آَتاكَِ ف يَما َواْبَتغِ  يَبكَِ َتْنسَِ َوَلِ  نَِ َنص  ْنَيا م  ِۖ  الدُّ  

نِْ ِۖ  إ لَْيكَِ ّللَاهِ أَْحَسنَِ َكَما َوأَْحس  ِ ف ي اْلَفَسادَِ َتْبغِ  َوَلِ  ِۖ  اْْلَْرض   َلِ ّللَاَِ إ نَِ 

ْفسِ  يهح بُِّ ينَِاْلمه د   

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan. 

 

2.11 Konsep Operasional 

Indikator penelitian adalah sesuatu batasan yang diteliti atau diukur yang 

terletak pada derajat empiris dan operasionalnya yang diperlukan untuk 

mengukur variable penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang 

memberikan arti pada variable tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam 

menafsirkan istilah yang digunakan serta dapat memudahkan penelitian. 

Berdasarkan penelitian Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengembangan obyek wisata pemandian air panas di Kabupaten Kuantan 

Singingi maka ditetapkan indikator sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Peran Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

dalam 

Pengembangan 

Obyek Wisata 

Pemandian Air 

Panas di 

Kabupaten 

Kuantan Singingi 

  1. Perumusan dan 

pelaksanaan 

kebijakan teknis 

 a.    Program  

 b.   Anggaran 

c.    Promosi  
  2. Pengekoordinasian  a.   Membangun semangat 

kerja   

 b.   Memberikan koordinasi 

dengan pihak-pihak yang 

terkait dalam 

pengembangan obyek 

wisata pemandian air 

panas 
  3. Memfasilitasi  a.   Fasilitas umum 

 b.   Akses jalan umum 
4. Pembinaan a.   Diklat  

b.   Sosialisasi 
  5. Pengawasan   a.   Peninjauan kinerja pegawai  

 b.   Memantau program 

kegiatan  
6. Evaluasi   a.   Mengukur kinerja pegawai 

b.   Menilai program 

pengembangan obyek 

wisata pemandian air 

panas 
7. Pelaporan a.   Lisan 

b.   Tertulis 

(Sumber: Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 
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2.12 Definisi Konsep 

Definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

presepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-batasan 

pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan, antara lain: 

1. Pemerintah Daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih 

rendah dalam daerah NKRI yang berhak mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai 

rumah tangganya. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan 

pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya yang dilakukan secara adil dan  selaras.  

2. Peranan adalah sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk 

hidup berkelompok. Kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi 

antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. 

Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan 

adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan 

terbentuk. 

3. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam 

melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu 

tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk menikmati perjalanan 

dengan keinginan yang beranekaragam yang menimbulkan pengaruh 
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ekonomi, sosial, budaya,  dan politik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan 

pembangunan. 

4. Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, 

terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi 

sesuatu yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai 

upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. 

5. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang berupa dan berasal dari sejarah 

dan budaya, masyarakat yang dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk 

mengunjungi obyek wisata pemandian air panas. 

2.13 Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi dari Resky Sikupang Nanuna (2014) dengan judul Peranan 

Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten 

Toraja Utara, menurut penelitian ini memiliki hasil Kondisi umum 

pariwisata di Kabupaten Toraja Utara saat ini masih jauh berbeda dengan 

daerah-daerah tujuan wisata yang ada di indonesia. Otonomi Daerah 

Kabupaten Toraja  Utara yang ditandai dengan semakin meningkatnya 

tuntutan demokratisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan didaerah. 

2. Skripsi dari Zahrotul Khasanah (2015) dengan Judul Peran Dinas Pariwisata 

Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Goa Kiskendo: Studi di 

Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Menurut 

penelitian ini memiliki hasil Aspirasi dari masyarakat menjadi masukan 

berarti bagi Dinas Pariwisata Kulon Progo sebagai suatu masukan yang 
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dapat dijadikan pertimbangan kebijakan dalam upaya membenahi Goa 

Kiskendo. Sebaliknya, tindakan Dinas Pariwisata juga memberikan 

keuntungan bagi masyarakat setempat dalam melestarikan objek wisata dan 

kekayaan budaya yang ada. 

3. Skripsi dari Busyarul Ridho (2016) dengan Judul Analisis Peran Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dalam Mengembangkan 

Wisata Dikabupaten 50 Kota Sumatra Barat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari 100 orang 

responden mengenai pendapat mereka tentang analisis peran dinas 

kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga dalam mengembangkan wisata 

dikabupaten 50 kota sumatra barat cukup baik yaitu sebesar 64,03% dan hal 

ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan 

dilapangan. 

4. Skripsi dari Emi Hayati (2012) dengan Judul Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Motivasi Wisatawan Berkunjung Ke Candi Muara Takus 

Kecamatan XII Koto Kampar Kecamatan Kampar, dimana dalam penelitian 

ini membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

wisatawan dalam berkunjung ke Candi Muara Takus. Disini dijelaskan 

faktor-faktornya adalah motivasi wisatawan yang berkunjung ke suatu 

destinasi wisata atau melakukan wisata yakni phidiological motivation 

(motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis), cultural motivation (motivasi 

budaya), social motivation atau interpersonal motivation (motivasi yang 

bersifat sosial), fantasi motivation (motivasi karena fantasi). 
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5.  Skripsi dari Imam Mazli (2012) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin 

Suska Riau dalam skripsinya yang berjudul Analisis Kebijakan 

Pengembangan Objek Wisata Daerah Kabupaten Natuna, memperjelaskan 

tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Natuna dalam 

mengembangkan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Natuna. Disini 

dijelaskan tentang kebijakan pengembangan sumber daya dan kelembagaan, 

kebijakan promosi dan pemasaran, serta kebijakan pengembangan produk 

wisata di Kabupaten Natuna. 

2.14 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

   

    

         

  

 

 

 

 

 

(Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018) 
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