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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otonomi Daerah 

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

kewajiban dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi 

daerah maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang bersifat 

sentralistis, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberi keleluasaan 

kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam 

bidang ekonominya maupun pariwisata. Ditinjau dari aspek ekonomi daerah 

mempunyai pengertian; 

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana terdapat kegiatan ekonomi dan 

didalam pelosok ruangan tersebut terdapat sifat yang sama. Kesamaan sifat-

sifat tersebut antara lain dari segi pendapatannya perkapita, sosial budaya, 

geografisnya, dan sebagainya.  

2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut 

dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. 
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3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu 

administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan 

sebagainya. Daerah disini didasarkan pada pembagian administrative suatu 

negara. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah administrasi. 

Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya 

berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijakan yang benar-benar 

dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus 

rumah tangganya sendiri. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab berarti 

bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesui dengan tujuannya, yaitu: 

1. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah negara. 

2. Sesui atau tidaknya pembangunan dan pengarahan yang telah diberikan. 

3. Sesui dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa. 

4. Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

5. Terjaminannya pembangunan dan perkembangan daerah. 

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, 

yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan 

penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan kewajiban yang 

berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan 

sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai 

cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materi maupun 

spiritual. Pengarahan-pengarahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah yang nyata dan betanggung jawab ialah bahwa: 
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1. Otonomi daerah harus sesui dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa 

2. Keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas 

dasar keutuhan negara kesatuan harus terjamin. 

3. Perkembangan dan pembangunan harus terjamin. 

 

2.2 Peranan Pemerintah Daerah 

Dengan lahirnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang Dasar  Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah 

Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Desentralisasi menurut Undang-undang RI No 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah didalam pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesai. 

Hendro Puspito mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu 

konsep yang fungsional menjelaskan fungsi seseorang dan dibuat atas dasar tugas-

tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Peranan merupakan suatu konsep 

yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk menyelesaikan tugas-

tugas yang dikerjakan. Adapun menurut Soejono Soekanto mengaitkan antara 
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peranan dan kedudukan dimana suatu kegiatan baru dapat disebut suatu peranan 

jika telah melaksanakan semua yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. 

Menurut Thoha pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa suatu peranan 

dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur yang ditimbulkan karena 

suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah di kenal. 

Selanjutnya menurut Thoha dalam bahasa organisasi peranan di peroleh dari 

uraian jabatan. 

Rumusan-rumusan mengenai konsepsi peranan yang dikemukan oleh para 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa peranan 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. 

Maka dari itu, peranan Pemerintah Daerah sebagai lembaga organisasi 

pemerintahan merupakan fungsi dalam menunjang program pengembangan 

pariwisata dan pemberdayaan masyarakat Kota Pariaman untuk melaksanakan 

peranan tersebut, pemerintah daerah harus malaksanakan tugas dan fungsinya   

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebut bahwa sumber  Pendapatan Asli 

Daerah, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisah, lain-lain PAD yang sah. 
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Menurut Mardiasm Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh 

dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. Dasar pengelolaan kekayaan daerah meliputi hal: 

1. Perencanaan yang tepat 

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya pemerintah 

daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan 

tugas dan kewenangannya. Untuk itu pemerintah daerah perlu membuat 

perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan dan dimiliki.  

2. Pelaksanaan 

Apabila yang dilakukan perencanaan secara tepat maka pelaksanaan dan 

kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal. 

3. Pengawasan 

Pengawasan yang ketat dilakukan sejak tahap perencanaan hingga 

penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta 

auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses 

pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsentensi antara praktek yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.  

PAD Kota Pariaman dari sektor pariwisata diperoleh dari pemakaian kekayaan 

daerah (pentas, orgen, lapangan, pujasera) dan retribusi tempat rekreasi (pulau, 

pantai, rumah tabuik, penjualan dikawasan wisata). 
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2.4 Kebijakan Pariwisata 

1. Konsep Kebijakan Pariwisata 

Kebijakan (policy) merupakan arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu 

kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekpresikan dalam sebuah pernyataan 

umum mengenai tujuan yang ingin dicapai , yang menuntun tindakan dari para 

pelaksana, baik dipemerintahan maupun diluar pemerintahan, dalam mewujudkan 

harapan yang telah ditetapkan tersebut. Richadson dan Fluker dan Dowling dan 

Fennell  mendefenisikan kebijakan sebagai berikut: 

Istilah kebijakan (policy) dan perencanaan (planning) berkaitan erat. 

Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dan kebijaksanaan. 

Perencanaa merupakan prediksi dan oleh  karenanya memerlukan beberapa 

perkiraan persepsi akan masa depan. Walau prediksi dapat diturunkan dari 

observasi dan penelitian, namun demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. 

Perencanaan seharusnya mengandung informasi yang cukup untuk mengambil 

keputusan. Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan 

pengambilan keputusan pelaksanaan. 

Menurut Fennel dalam pengertian sederhana, kebijkan pariwisata 

merupakan: 

“The identification of a series of goals and objectives which help an ageny-

ussualy a governmental one-in the process of planning the tourism industry”  

Namun menurut Akehurst , kebijakan pariwisata jauh lebih detail daripada 

itu, yaitu sebagai berikut: 

“ A stratega for development of the tourism sector..that establishes 

objektivest and guidelines as a basis for what needs to be done. This means 
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identifying and agreeing objectives; establishing priorities; placing in a 

community context the roles of national governments, national tourist 

organization, local governments, and private sector businesses; estabilishing 

possible co-ordination and implementation of agreed programmes to solves 

identified problems, with monitoring and evaluation of these programs”. 

Dalam pengertian ini terdapat penekanan pada koordinasi dari berbagai 

organisasi dan instansi yang terlibat dalam penyediaan pelayanan, perencanaan, 

pengembangan, dan manajemen pariwisata. 

 

2. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam kebijakan Pariwisata 

Menurut UN-WTO, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan 

pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal berikut: 

1. Membangun kerangka (framework) operasional di mana sektor publik dan 

swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata. 

2. menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, dan control yang 

diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian 

budaya serta warisan budaya. 

3. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut, dan 

udara dengan kelangkapan prasarana komunikasinya. 

4. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang professional untuk 

menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata. 

5. Menerjemahkan kebijaka pariwisata yang disusun dalam rencana kongret 

yang mungkin termaksud kedalamnya: 
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a. Evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam budaya serta mekanisme 

perlindungan dan pelestariaanya. 

b. Identifikasi dan kategorisasi produks pariwisata yang mempunyai 

keunggulan yang kompetitif dan komperatif. 

c. Menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan 

supratruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaan 

(performance) pariwisata. 

d. Mengelaborasi program untuk pembiayaan dan aktivitas pariwisata, 

baik sektor publik maupun swasta. 

Untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan 

pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi 

pengusaha selaku pelaku bisnis. Pemerintah tentu harus memperhatikan dan 

memastikan bahwa pembangunan pariwisata akan mampu memberikan keutungan 

sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta memberikan dampak lingkungan 

sekecil mungkin. Liu membuat kerangka implementasi kebijakan pariwisata yang 

paling tidak meyentuh empat aspek, yaitu: 

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur. 

2. Aktivitas pemasaran. 

3. Peningkatan kualitas budaya dan lingkungan, serta 

4. Pengembangan sumber daya manusia. 
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2.5 Pengertian Pariwisata 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata 

adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk 

mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun 

kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan 

kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan 

atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. 

 Menurut Ensiklopede Nasional Indonesia Jilid 12 bahwa pariwisata adalah 

kegiatan perjalanan seseorang atau seerombongan orang dari tempat tinggal 

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 atau juga silahturahim. 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). 

 Defenisi pariwisata menurut Yoeti adalah suatu perjalanan yang dilakukan 

untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, 

dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang 

dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna 
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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. Pariwisata 

adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan 

mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan 

penduduk setempat”. 

 Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan 

yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada 

awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi 

tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap 

pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu 

cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui 

industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah. 

 Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih 

menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional 

sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan devisa negara Pariwisata lebih populer dan banyak 

dipergunakan dibanding dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah tourism, 

yaitu turisme, Terjemahan yang seharusnya dari tourism adalah wisata.  
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 Menurut Pendit, ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara 

lain: 

1. Wisata Budaya 

  Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 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 

  Wisata kesehatan yaitu 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, 

  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. 

  Wisata Komersial yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi 

pameranpameran dan pecan raya yang bersifat komersial, seperti pameran 

industri, pameran dagang dan sebagainya. 

5. Wisata Industri, 

  Wisata industri yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah 
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perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan 

atau penelitian. 

6. Wisata Bahari,  

Wisata bahari yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau 

laut 

7. Wisata Cagar Alam, 

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. 

 

2.6 Pengembangan Wisata Bahari 

 

 Sapta kebijakan pengembangan pariwisata wisata bahari meruapakan salah 

satu jenis produks wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Jenis wisata 

ini memiliki keunggulan yang komperfatif yang sangat tinggi terhadap produks 

wisata sejenis diluar negeri. Untuk mengembangkan wisata bahari mengacu pada 

program pemerintah kota pariaman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 

melakukan pengembangan destinasi dikawasan wisata pantai maupun pulau yang 

ada dikota Pariaman yaitu peningkatan program pembangunan sarana dan 

prasarana wisata dan mengembangkan daerah tujuan wisata.  

 Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari pembangunan pariwisata itu 

sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 10 tahun 2009 

tentang Kepariwisataan pasal 7 pembangunan kepariwisataan meliputi industri 

kapariwisataan, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembangaan 
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kepariwisataan. Pasal 8 pembangunan pariwisata dilakukan berdasarkan rencana 

induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi dan rencana induk 

pembangunan kabupaten atau kota.  

 Gamal Suwantoro menulis mengenai pola kebijakan pengembangan objek 

wisata meliputi: 

1. Prioritas pengembangan objek 

2. Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan. 

3. Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan objek wisata perlu 

diperhatikan tentang prasarana pariwisata, sarana wisata, infrastruktur 

pariwisata dan masyarakat sekitar objek wisata. 

 Wisata bahari dapat digolongkan ke dalam pariwisata minat khusus, 

sehingga dalam pengembangan pasarnya membutuhkan strategi tertentu untuk 

dapat meningkatkan minat pasar. pada garis besarnya, wisata bahari berdasarkan 

karateristiknya dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu, leisure, sport, dan 

cruise. Beberapa contoh kegiatan wisata bahari menurut karateristiknya, sebagai 

berikut: 

1. Wisata bahari dengan minat khusus leisure antara lain beberapa snorkeling, 

jetski, fishing, sea rafting, boody board, sea walker, parasailing, diving, 

banana boat, coral gardening, pontoon slide; 

2. Wisata minat khusus bahari dengan karateristik sport antara lain skling, 

scuba diving, surfing, wind surfing; 

3. Wisata minat khusus bahari dengan karakteristik cruise antaralain boating, 

day cruise, yacht, floating, hotel dan excursion. 
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 Prasiasa dan Hermawan (2012:20) mengatakan bahwa sebagai bagian dari 

pariwisata minat khusus, wisata bahari tidak memerlukan pembangunan dan 

prasaran tertentu secara khusus karena ketertarikan secara motivasi wisatawan 

yang datang menginginkan keaslian atau oraginalitas destinasi dan daya tarik 

wisatanya. Parameter pengembangan wisata bahari yaitu keaslian, keunikan 

(alami ataupun buatan), langkah konservasi yang tertata baik, ketersediaan 

informasi yang memadai sebelum perjalanan dimulai, aksesibilitas dan sarana 

komunikasi yang baik, dan kesiapan sumber daya manusia. 

 Untuk mereduksi dan meniadakan dampak negative yang timbul sebagai 

akibat dari pengembangan wisata bahari, menurut Prasiasa dan Herman 

Kebijakan pengembangan wisata bahari perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Pengembangan wisata bahari harus mengikuti kaedah-kaedah pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

2. Pengembangan wisata bahari diarahkan pada pola pengembangan ekowisata 

atau wisata ramah lingkungan yang mengupayakan pemanfaatan lingkungan 

alam bahari sekaligus juga menyelematkan lingkungan alam bahari tersebut. 

3. Pengembangan wisata bahari harus ditunjukkan pada upaya peningkatan 

pemerataan kesempatan, pendapatan, peran serta tanggungjawab masyarakat 

setempat yang terpadu dengan pemerintah dan dunia usaha. 

 Prasiasa dan Herman menambahkan bahwa dalam mengembangkan wisata 

bahari, ada dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Kriteria utama terdiri atas daya tarik alam laut, keamanan, kualitas 

lingkungan, ketersediaan dive operator, keramahtamah penduduk. 
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2. Kriteria tambahan yang terdiri atas keterampilan SDM pendukung wisata 

bahari, daya tarik alam pesisir, ketersediaan akomodasi dan restoran, sarana 

perbankan termasuk cureency exchange, kepemilikan akomodasi dan 

restoran oleh masyarakat lokal, aksesibilitas, ketersediaan transportasi darat, 

media komunikasi (telpon, internet dan pos), dan daya tarik sosial budaya 

masyarakat pesisir, ketersediaan transportasi udara, iklim. 

 Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang 

pengembangan pariwisata yang menyangkut pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan pariwisata. Pariwisata dikembangkan sesui dengan sumber daya 

wisata yang dimiliki suatu daerah, Kota Pariaman memiliki pariwisata jenis wisata 

bahari dengan keindahan laut dan pulaunya. Bentuk pengembangan wisata bahari 

Kota Pariaman yang dilihat dari aspek: 

1. Pengembangan Destinasi 

Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang 

signifikan selama perjalanan seseorang dibandingakan dengan temapat lain 

yang dilalui selama perjalanan. Pengembangan destinasi dilakukan 

berdasarkan potensi wisata yang dimiliki suatu daerah. Kota Pariaman 

memiliki potensi daya tarik wisata pantai dan pulau yang pengembangannya 

dilihat dari pembangunan objek wisata dan pengembangan sarana dan 

prasarana wisata untuk memberikan kepuasan terhadap pengunjung. Dalam 

melaksanakan pembangunan pariwisata daerah dilakukan berdasarkan 

rencana induk pembanguanan kepariwisataan. Undang-Undang RI Nomor 

10 Tahun 2009 Pariwisata dibangun berdasarkan RIPPD Kabupaten/ Kota. 
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2. Pemasaran Pariwisata  

Pemasaran atau promosi wisata dilakukan guna menarik wisatawan dalam 

negeri maupun luar negari dengan melakukan strategi pemasaran yang baik 

dan benar. 

3. Peningkatan Kulitas SDM 

Sumber daya manusia diakui salah satu komponen vital dalam 

pembangunan pariwisata. Setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan 

sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Sumber daya manusia 

sangat memerlukan eksitensi pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa, 

sikap dan kemampuan staff akan berdampak kruasial terhadap bagaimana 

pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan secara langsung akan 

bedampak pada kenyaman, kepuasan dan kesan atas kegiatan wisata yang 

dilakukannya. Guna meningkatkan daya tarik wisata daerah maka perlu 

peningkatan kualitas SDM: 

a. Masyarakat yang terampil, sopan dan ramah akan memberikan kepuasan 

bagi pengunjung. Masyarakat disekitar objek wisata perlu mengetahui 

kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. 

b. Lingkungan yang bersih dan tak rusak perlu diperhatikan masyarakat 

      maupun pemerintah setempat. Lalu lalang manusia yang terus meningkat 

dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan maka perlu upaya penjaga 

pelestarian 

c. Budaya perlu dijaga kelestariannya agar tidak tercemar oleh budaya asing 

namun perlu peningkatan kualitas agar memberikan kesan bagi wisatawan 
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d. Ekonomi, berkembangnya wisata suatu daerah akan meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar. karena pariwisata dapat memberikan 

pengeruh yang besar terhadap ekonomi masyarakat maupun peningkatan 

PAD suatu daerah. 

 

2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi sektor Pariwisata 

Dengan berkembangnya kepariwisataan Indonesia , maka potensi pariwisata 

yang terdapat didaerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang baik, dapat 

dijadikan andalan atau penyumbang paling tinggi untuk peningkatan 

perekonomian masyarakat suatu daerah, hal ini sesuai dengan GBHN 1993, antara 

lain: 

a. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata 

menjadi sektor andalan yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi, 

termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, 

pendapatan masyarakat, daerah dan Negara serta penerimaan devisa 

meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan potensi 

kepariwisataan nasional. 

b. Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharanya 

kepribadian serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup 

kepariwisataan perlu di tata secara menyeluruh dan terpadu dengan 

melibatkan sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwsataan 

yang saling menjang dan saling menguntungkan baik yang berskla kecil, 

menengah maupun besar. Pengembangan pariwisata nusantara dilakukan 

sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta 
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menamkan jiwa semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih 

memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, terutaman dalam bentuk 

penggalakan pariwsata remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan 

kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan. Daya tarik 

sebagai negara tujuan wisata mancanegara perlu ditingkatkan melalui 

upaya pemeliharaan benda dan khasanah bersejarah yang menggambarkan 

ketinggian budaya dan kebesaran bangsa serta didukung dengan promosi 

memikat. 

c. Upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi 

dan pemasarannya, baik didalam maupun diluar negeri terus ditingkatkan 

secara terencana , terarah, terpadu, dan efektif. Antara lain dengan 

memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan 

global guna meningkatkan hubungan antar bangsa. Adapun dalam 

pengembangannya Pemerintah Kota Pariaman melakukan promosi yaitu 

dengan cara melalui media massa seperti, internet, surat kabar, majalah, 

televisi maupun radio. Pemerintah Kota Pariaman juga melakukan 

program pengembangan destinasi pariwisata dengan meningkatkan 

pembangunan sarana dan prasaran, dan pengembangan  daerah tujuan 

wisata.  Agar pariwisata yang ada di Kota Pariaman mempunyai kekuatan 

yang sinergik karena keterkaitan yang erat sekali dengan sektor lainnya. 

Dan menjadi tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya saing negara 

sumber daya yang terolah. 
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2.8 Undang-Undang Kepariwisataan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan. Bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia tuhan yang 

Maha Esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni dan budaya 

yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan 

kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

sebagaimana terkandung dalam pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 

RI tahun 1945. 

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional 

yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan 

bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai 

agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan 

hidup, serta kepentingan nasional. 

Pasal 1 Kepariwisataan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pasal 2 Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, 

kekeluargaan, adil, merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, 

berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. 
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Pasal 3 Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani 

dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta 

meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Pasal 4 Kepariwisataan bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

b. Meningkatkan kesejahteaan rakyat. 

c. Menghapus kemiskinan. 

d. Mengatasi pengangguran. 

e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. 

f. Memajukan kebudayaan 

g. Mengangkat citra bangsa. 

h. Memupuk rasa cinta tanah air 

i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa. 

j. Mempererat persahabatan antar bangsa. 

Pasal 5 Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi 

norma agama dan nilai budaya sebagai mengejawantahan dari konsep hidup 

dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, 

hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan 

lingkungan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan 

kearifan lokal. 

Pasal 6 Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan 
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pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, 

dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. 

Pasal 7 Pembangunan pariwisata meliputi: industri pariwisata, destinasi 

pariwisata, pemasaran dan kelembangaan kepariwisataan. 

Pasal 8 Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana 

induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan 

kapariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, 

dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 

Pasal 9 Rencana induk pembangunan kepariwisataan meliputi 

perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, 

dan kelembagaan kepariwisata. 

2.9 Pandangan Islam 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang terjadi ketika secara internasional, 

orang menyeberangi perbatasan untuk liburan atau bisnis dan tinggal setidaknya 

24 jam tetapi kurang dari satu tahun (Mill dan Morrison,). Definisi WTO (World 

Tourism Organisation) tentang pariwisata sekarang ini menjadi salah satu yang 

paling banyak diterima di seluruh dunia. Chadwick mendefinisikan pariwisata 

sebagai kegiatan orang di luar lingkungannya dengan jangka waktu tertentu dan 

tujuan perjalanan utamanya selain pendidikan atau mencari pengalaman dengan 

membayar suatu kegiatan di tempat yang dikunjungi. 

Pariwisata adalah konsep yang rumit mencakup berbagai pertimbangan 

sosial, perilaku, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Medic & Middleton 
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menegaskan bahwa konsep pariwisata terdiri dari serangkaian kegiatan, layanan, 

dan manfaat yang memberikan pengalaman tertentu kepada para turis. Buhalis 

(2000: 98) meyakini bahwa tujuan wisata memiliki lima unsur penting, yaitu 

atraksi, akses, fasilitas, kegiatan, dan terkait sisi jasa pariwisata. 

Dalam pandangan Islam, Pertama, perjalanan dianggap sebagai ibadah, 

karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji 

pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah. 

Kedua, dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep 

pengetahuan dan pembelajaran.  

Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam 

dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (Q.S. al-Taubah: 112). 

“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang 

memuji, yang melawat, yang ruku’,yang sujud, yang menyuruh bertaubat ma’ruf 

dan mencegah berbuat munkar dan yang akan memelihara hukum-hukum Allah. 

Dan gembirkanlah orang-orang mukmin itu”. 

Ketiga, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan 

dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa 

tempat dalam Al-Qur'an  (Q.S. al-An’am: 11) 

 ُقْل ِسيُروا۟ ِفى ٱْلَأْرِض ُثَّم ٱوُظُروا۟ َكْيَف َكاَن َعِٰقَبُة ٱْلُمَكِّذِبي

Artinya : 

“Berjalanlah dimuka bumi, kemudian perhatikan bagaimana kesudahan 

orang-orang yang mendustakan itu (11).                                                   
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(Q.S. al-An’am: 12) 

َيْىِم ٱْلِقَيَٰمِة َلا َرْيَب ِفيِه ُۚقل ِلَمه َّما ِفى ٱلَّسَمَٰىِٰت َوٱْلَأْرِض ۖ ُقل ِلّلِه ۚ َكَتَب َعَّلىٰ َوْفِّسِه ٱلَرْحَمَة ۚ َلَيْجَمَعَىُكّْم ِإَلىٰ   

وُفَّسُهّْم َفُهّْم َلا ُيْؤِّمُىىَنٱَلِّذيَه َخِّسُرٓوا۟ َأ  

Artinya :  

“Kepunyaan siapakah apa yang ada dilangit dan dibumi. Katakanlah kepunyaan Allah. 

Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu 

pada hari kiamat yang tidak ada keraguaan padanya. Orang-orang yang meragukan 

dirinya mereka itu tidak beriman(12)”. 

 Keempat, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk 

mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat 

manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini 

adalah misi Rasul dan para sahabat beliau.  

Para sahabat Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan 

kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran. Konsep wisata 

dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya, wisata Islam juga 

termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan 

menikmati keindahan alam semesta ini, sehingga akan membuat jiwa manusia 

mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu 

seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup (Jaelani, 2016). 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Peneliti (Imam Mazli 2012) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska 

Riau dalam skripsi nya yang berjudul Analisis Kebijakan Pengembangan Objek 

Wisata Daerah Kabupaten Natuna, menjelaskan 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. 

Peneliti (Emi Hayati 2012) tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Motivasi Wisatawan Berkunjung Ke Candi Muara Takus Kecamatan XII Koto 

Kampar Kecamatan Kampar” dalam penelitian ini membahas tentang apa saja 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wisatawan dalam berkunjung ke Candi 

muara takus. Faktor yang mempengaruhi adalah motivasi wisatawan yang 

berkunjung ke suatu destinasi atau melakukan wisata yakni physiological 

Motivation (Motivasi yang bersifat fisik atau fisiologi), Cultur Motivation 

(Motivasi Budaya) atau interpersonal Motivation. 

Peneliti (Wahyudi Rafsanjani 2017) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Uin Suska Riau dalam skripsinya yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Pengembangan Objek Wisata Bono Di Kabupaten Pelalawan. Skripsi ini 

menjelaskan tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata 

bono yang dilihat dari perda kabupaten Pelalawan Nomor 6 tahun 2015 tentang 

penyelenggaraan Kepariwisataan dengan menggunakan indikator penyedian 
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lahan, pembangunan sarana dan prasarana, perizinan dan investasi, promosi dan 

informasi, pengembangan masyarakat. 

2.11 Defenisi Konsep 

Untuk memudahkan memahami serta menyamakan persepesi terhadap 

konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan dan dijabarkan defenisi konsep 

sebagai berikut: 

1. Peran adalah fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus 

dilakukan oleh seorang individu atau organisasi/ lembaga/ badan untuk 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat tersebut. 

2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan). 

3. Pengembangan objek wisata dapat diartikan usaha atau cara untuk membuat 

jadi lebih baik segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh manusia 

sehingga makin menimbulkan perasaan senang dengan demikian akan menarik 

wisatawan 

4. Peran pemerintah Kota Pariaman dalam pengembangan wisata bahari yang 

dilihat dari aspek pembangunan objek wisata, penyedia dan pengembangan  

sarana dan prasaran wisata, pelaksanaan promosi wisata dan peningkatan  

kualitas SDM guan meningkatkan kunjungan wisatawan yang memberikan 

pengaruh terhadap ekonomi masyarakat dan PAD 
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5. Meningkatkan PAD dan ekonomi masyarakat Kota Pariaman dari sektor 

pariwisata. 

2.12   Konsep operasional 

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat 

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari 

variabel tersebut. 

Tabel 2.I 

Indikator Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota 

Pariaman Dalam Mengembangakan Wisata Bahari 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Pengembangan Wisata 

Bahari 

Pengembangan 

Destinasi Wisata 

a. Pengembangan objek 

wisata bahari ( pantai 

dan pulau) 

b. Pembangunan sarana 

dan prasarana seperti 

penyediaan tempat 

penginapan, akses 

transportasi menuju 

pulau, taman rekreasi, 

wc umum dan hiburan 

umum. 

Pemasaran Wisata a. Melaksanakan promosi 

potensi wisata di Kota 

Pariaman 

Peningkatan Kualitas 

SDM 

a. Membina usaha 

masyarakat setempat 

guna meningkatkan 

ekonomi masyarakat 

setempat  

b Pemeliharaan 

lingkungan 

c. Pelestarian budaya 

lokal 

 

Sumber: Data Olahan Tahun 2017 
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2.13 Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dibuat kerangka berfikir sebagai 

berikut:  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 
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