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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menitik beratkan pada publik dan problem-problemnya,

Dewey mengatakan kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan

persoalan-persoalan publik disusun dan didefinisikan serta bagaimana kesemua itu

diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (dalam Wicaksno,

2006:63).

Dalam teori public policy disebutkan bahwa suatu kebijakan pemerintah

dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Permasalahannya (problem) tersebut muncul ke permukaan karena adanya

kebutuhan masyarakat yang tidak terealisasi. Kebijakan publik menurut Dye

(dalam Winarno, 2014:3) adalah apapun  yang dipilih oleh pemerintah untuk

dilakukan dan tidak dilakukan. Dari pengertian tersebut Dye mengatakan bahwa

bila pemerintah memilih  untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya

(objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi

bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat

pemerintah saja.

Disamping itu apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang

memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya

dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan Anderson

berpendapat bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang

dikembangkan  oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (dalam Sugandi,

2011:78)



13

Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2007:38) mengatakan bahwa

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya

yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano

juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang

kontinue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam

pemerintah.

Sedangkan menurut Dunn (dalam Pasolong, 2007:39) kebijakan publik

adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh

lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas

pemerintah. Parker (dalam Kusumanegara, 2010:4) mendefinisikan kebijakan

publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan

suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis.

Lester dan Stewart (dalam Kusumanegara, 2010:4) mendefinisikan

kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang

ditunjukkan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik. Kemudian Eulau dan

Prewitt mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan

dengan konsistensi dan pengulagan tingkah laku dari mereka yang membuat dan

dari mereka yang memahami keputusan tersebut (dalam Agustino, 2008:7).
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Edward dan Sharkey (dalam Kusumanegara, 2010:4) mendefinisikan

kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup:

tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat dan peraturan.

Menurut Budiarjo (2008:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang

diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan

dan cara untuk mencapai tujuan. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-

kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan.

Menurut Friedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam  suatu lingkungan tertentu, yang

memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu

(dalam Wibawa, 2011:12). Wilson menurutnya kebijakan adalah sebagai

seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang memiliki

perbedaan makna dengan administrasi (dalam Sugandi, 2011:68)

Dari pendapat tersebut, sebenarnya kebijakan dapat dikelompokkan

kedalam sepuluh kelompok yang berkaitan dengan kebijakan. Hal ini disebutkan

oleh Hogwood dan Gunn (dalam Wicaksono, 2006:53-55) menyebutkan sepuluh

penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern:

a. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu

yang dilakukan oleh pemerintah (Policy as a label for a field of

activity);
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b. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau

keadaan tertentu yang dikehendaki (Policy as an expression of general

purposes or desired state of affairs);

c. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (Policy as a specific

proposal);

d. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (Policy as a decisions of

geverment);

e. Kebijakan sebagai suatu penegasan formal (Policy as a formal

authorization);

f. Kebijakan sebagai sebuah program (Policy as programmed);

g. Kebijakan sebagai output (Policy as output);

h. Kebijkan sebagai hasil (Policy as outcomes);

i. Kebijakan sebagai teori atau model (Policy as a theory or model);

j. Kebijakan sebagai sebuah proses (Policy as a process).

Sepuluh pengelompokkan tersebut menerangkan kondisi dari suatu

keadaan dalam penggunaan istilah kebijakan. Hal ini membuat kebijakan dapat

ditinjau dimensi historis dan membuat kita menyadari bahwa kebijakan memiliki

fokus yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan

beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Kebijakan

publik adalah  keputusan-keputusan yang mengingkat bagi orang banyak pada

tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas

publik dalam Sugandi (2011:78). Menurut Bridman dan Davis (dalam Wicaksono,
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2006:65) ada lima karakteristik kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik pada

umumnya memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang

dipahami. Kedua, kebijakan publik juga melibatkan keputusan beserta dengan

konsekuensinya. Ketiga, kebijakan publik pada dasarnya terstruktur dan tersusun

menurut aturan tertentu. Keempat, kebijakan publik pada hakikatnya adalah

politis. Kelima, kebijakan publik bersifat dinamis.

2.1.1 Tahapan Proses Kebijakan

Menurut Price (dalam Wahab, 2012:72) proses pembuatan kebijakan

yang bertanggungjawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara

kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional,

para administrator, dan para politis. Etzioni (dalam Wahab, 2012:72) juga

menjelaskan bahwa melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-

komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak, sebagaimana

tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh

para aktor (politik) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik,

menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkert.
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Disamping itu proses pembuatan kebijakan memerlukan rasa

tanggungjawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan

resiko. Oleh karena itu, banyak ahli politik membagi proses penyusunan

kebijakan ke dalam beberapa tahap. Adapun proses pembuatan kebijakan

publik menurut Dunn (2000:24) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Pada tahap ini adalah tempat dimana para masalah disaring atau dipilih

kira-kira masalah mana yang pantas diagendakan untuk dijadikan

masalah publik, masalah yang kira-kira paling penting haruslah

menjadi prioritas.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi

masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah

ekskutif keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

3. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas

legislatif. Konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan

peradilan.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi

yang membolisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
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5. Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntasi dalam pemerintah menentukan

apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memenuhi

persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan

pencapaian tujuan. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan

publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Gambar 2.1
Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik  Menurut Dunn

(2000:25)

Penyusunan Agenda

Formulasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Penilaian Kebijakan

Sumber: William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua
(terj. Muhadjir Darwin) Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2000 hlm
25.

Perumusan Masalah

Rekomendasi

Pemantauan

Penilaian

Peramalan



19

Sementara itu, dengan penjelasan Ripley (dalam Kusumanegara (2010:

10-14) memberikan perumusan yang lebih mendalam dan terperinci mengenai

tahapan kebijakan yang juga dikelompokkan dalam lima tahapan sebagai

berikut:

1. Tahapan Penyusunan Agenda

Merupakan suatu tahap keputusan masalah yang menjadi perhatian

pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Bahwa pemerintah

dihadapkan pada berbagai masalah yang ada disekitarnya. Untuk

itu, pada saat tertentu pemerintah harus memutuskan isu apa yang

menjadi dasar dibuatnya suatu kebijakan publik.

2. Formulasi dan Legimitasi

Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diambil dari berbagai

alternatif yang ada. Pada tahap itu, masing-masing aktor akan

“bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah yang tepat.

3. Implementasi Program

Setelah formulasi dan legimitasi dapat dipenuhi maka program

harus     dilaksanakan. Agar program dapat berjalan, maka

dibutuhkan hukum. Karena adanya pihak-pihak yang mempunyai

kepentingan untuk saling bersaing terhadap pelaksanaan program

tersebut.
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4. Evaluasi Implementasi

Tahap ini dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan baik

dari proses maupun dampaknya. Penilaian-penilaian ini terjadi

secara konstan oleh para pegawai pemerintah, kelompok

kepentingan, wakil-wakil rakyat, para peneliti dalam lembaga

pemerintahan maupun di luar lembaga itu.

5. Keputusan

Dimana tahap ini menentukan keputusan dari masa depan program

dan kebijakan yang dibentuk. Apakah perlu dilanjutkan atau tidak.

Jika dianggap tidak relevan lagi maka disingkirkan.

Menurut Sugandi (2011:80-82)  menjelaskan siklus kebijakan publik

dimana siklus merupakan kegiatan atas sistem yang berjalan dengan tahapan-

tahapannya sehingga berulang kembali dan menghasilkan sesuatu. Dalam

kebijakan publik, selain melihatnya melalui metode system dengan input,

konsevasi, output, dan feedback, kita juga dapat melihat kebijakan publik

sebagai siklus atau tahapan-tahapan yang pasti dan berulang kembali.
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Gambar 2.2
Siklus Kebijakan Publik Menurut Sugandi (2011:81)

Sumber: Yogi Suprayogi Sugandi, Administrasi Publik: Konsep dan
Perkembangan Ilmu di Indonesia Edisi Pertama Yogyakarta. Graha Ilmu, 2011
hlm 81.

Dari gambar 2.2 di atas dapat dilihat bahwa siklus kebijakan publik

selalu berputar untuk mendapatkan kebijakan publik yang dianggap layak dan

pas menyelesaikan permasalahan yang ada di publik. Namun demikian apabila

kebijakan publik dianggap sudah tidak layak, bisa juga kebijakan tersebut

dihentikan. Dalam hal ini implementasi kebijakan merupakan langkah sangat

penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan

hanyalah sekedar sebuah dokumen atau harapan tidak bermakna dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Identifikasi Masalah

Evaluasi Kebijakan

Implementasi
Kebijakan

Formulasi Kebijakan

Agenda Setting

Legimitasi Kebijakan
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Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah,

baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri dari

suatu negara maupun dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi

kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan

negara tersebut karena tidak mampu diimplementasikan, atau bukan tidak di

implementasikan.

2.1.2 Kebijakan Pariwisata dan Faktor Penentu Pengembangan

Pariwisata

Menurut Pendit (2006:131) kebijakan pariwisata yaitu segala sesuatu

tindakan intansi pemerintah dan badan/organisasi masyarakat yang

mempengaruhi kehidupan kepariwisataan itu sendiri. Tetapi kehidupan

kepariwisataan sesungguhnya tidak di pengaruhi oleh adanya tindakan-

tindakan kebijaksanaan, melainkan diakibatkan pula oleh kompleksitas yang

timbul dalam pariwisata itu sendiri.

Menurut Pendit (1994:79) mengemukakan fakor penentu

pengembangan pariwisata yaitu:

1. Faktor Alam

Potensi alam yang menjadi faktor dalam keputusan pengembangan

daerah tujuan wisata yaitu:

a. Keindahan alam antara lain topografi umum seperti flora dan

fauna di sekitar danau, sungai, pantai, laut, pulau, mata air

panas, sumber mineral, teluk, goa, air terjun, cagar alam, hutan

dan sebagainya;
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b. Iklim antara lain sinar matahari, suhu udara, cuaca, angin,

hujan, panas, kelembaban dan sebagainya.

2. Sosial Budaya

Daya tarik sosial budaya antara lain:

a. Adat istiadat yaitu pakaian, makanan, dan tata cara hidup

daerah, pesta rakyat, kerajinan tangan dan produk lokal

lainnya;

b. Seni bangunan yaitu arsitektur setempat seperti candi, pura,

masjid, gereja, monumen, bangunan dan adat sebagainya;

c. Pentas dan pagelaran, festival yaitu  gamelan, musik, seni tari,

pekan olahraga, kompetisi dan pertandingan dan sebagainya;

d. Pameran, pekan raya yaitu pekan raya-pekan raya bersifat

industri komersial.

3. Sejarah

Adanya peninggalan purbakala di suatu daerah  dapat menjadi daya

tarik yang potensial untuk dikembangkan seperti bekas istana,

tempat peribadahan, kota tua dan bangun-bangunan purbakala

peninggalan sejarah, legenda dan sebagainya.

4. Agama

Daya tarik yang berasal dari agama dalam kegiatan masyarakat

atau penduduk setempat berkaitan dengan masalah keagamaan

seperti ibadah, upacara peribadatan, kegiatan penduduk sehari-

harian sebagainya.
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5. Fasilitas Rekreasi

a. Olahraga seperti berburu, memacing, berenang, ski, golf,

mendaki, berlayar, naik kuda dan sebagainya;

b. Edukasi seperti musium arkelogi, kebun binatang, kebun raya,

akuarium, planetarium, laboratorium dan sebagainya;

c. Fasilitas kesehatan yaitu fasilitas ini berfungsi untuk istirahat,

berobat dan ketenangan seperti spa air panas, sanatorium,

tempat mendaki, piknikan dan sebagainya;

d. Fasilitas hiburan seperti diskotik, bioskop, teater, sandiwara

dan sebagainya;

e. Fasilitas berbelanja seperti tokoh souvenir, toko barang

kesenian dan  hadiah, toko keperluan sehari-hari dan

sebagainya.

Infrastruktur seperti jalan raya, taman, listrik, air, pelayanan

keamanan, komunikasi, kendaraan umum dan sebagainya. Fasilitas pangan

dan akomodasi seperti hotel, motel, restoran, rumah makan dan sebagainya.
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2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia

berarti pelaksanaan atau penetapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan

dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Suharno (2008:187) implementasi kebijakan publik merupakan upaya

pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan

pelayanan publik (public service) kepada masyarakat.

Menurut Wibawa (dalam Hessel dkk, 2005:7) implementasi kebijakan

merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar,

biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk

instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139)

implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijaksanaan”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan

suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu

hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan impelementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan

beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen

dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan prilaku sasaran.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah
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proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti

dengan penentu tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan

kebijakan.

Menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149)

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi;

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Variabel komunikasi, variabel pertama yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C.

Edward III (dalam Agustino, 2008:150) adalah komunikasi.

Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi

yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui

apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan

mereka  kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik,

sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus

ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang

tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat,

akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentrasmisian informasi)

diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan

semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan

diterapkan dalam masyarakat.
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Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam

mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang

terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah

pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga

apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana

kebijakan (streel-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak

membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran

tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam

melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut

justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh

kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksana kebijakan

haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka

dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Variabel sumber daya, variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber
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daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Gorge C.

Edward III (dalam Agustino, 2008:151) dalam mengimplementasikan

kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah

staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan

salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak

mencukupi, memadai, ataupun tidak kompoten dibidangnya.

Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi,

tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan

kemampuan yang diperlukan (kompoten dan kapabel) dalam

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang

diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai

dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa

yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk

melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan

dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah

yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apabila

orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

patuh terhadap hukum.
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c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau

legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka

kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegimitasi

sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki

wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi  tanpa adanya

fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Variabel disposisi, varibel ketiga yang mempengaruhi tingkat

keberhasilan implementasi kebijakan publik  bagi George C. Edward

III (dalam Agustino, 2008:152) adalah disposisi. Disposisi atau sikap

dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam

pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan

tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang perlu

dicermati pada variabel disposisi adalah:
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a. Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap para pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap

implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang di inginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada

kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan

warga.

b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang

disarankan untuk mengatasi masalah kenderungan para pelaksana

adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada

umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri,

maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi

faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan

melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai

upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau

organisasi.

4. Variabel struktur birokrasi, menurut George C. Edward III (dalam

Agustino, 2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun

sumber-sumber untuk  melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau
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para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang  seharusnya dilakukan

dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi

karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan

yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang,

ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia

maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi

tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai

pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang

telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi

dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja

struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih  baik, adalah:

a. Standar Operating Prosedures (SOPs), suatu kegiatan rutin yang

memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi

birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap

harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum

yang dibutuhkan warga)

b. Melaksanakan fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawab

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara

beberapa unit kerja.
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Sedangkan menurut Merilee S. Grindle  (dalam Agustino, 2008:154-156)

keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh:

1. Content of Policy menurut Grindle adalah:

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti

melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap

implementasinya hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Type of Benefits (tipe manfaat), pada poin ini content of policy

berupaya untuk menujukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu

kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang

menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai),

setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan  ingin dicapai.

Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa

seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui

suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
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d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan),

pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan

penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini

harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu

kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program Implementer (pelaksana program), dalam menjalankan

suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya

pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi

keberhasilan suatu kebijakan.

f. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan),

pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-

sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan

dengan baik.

2. Context of Policy menurut Grindle:

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan,

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat),

dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau

kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para

aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu

implementasi kebijakan.
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b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik,  lembaga dan

rezim yang berkuasa), lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut

dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya maka

pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga

yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya

respon dari pelaksana), hal lain yang dirasa penting dalam proses

pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari

pelaksana.

Setelah kegiatan pelaksana kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau

konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui

apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijkan sesuai dengan

apa yang diharapkan juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan

dipengaruhi oleh suatu lingkungan sehingga teradinya tingkat perubahan yang

terjadi.

2.3 Pelaksanaan

Menurut Usman (2002:70) pelaksanaan adalah suatu tindakan atau

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan

terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap

siap. Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada

aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan

mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas. Tetapi
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suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh

berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Syukur (1987:40) pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-

usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan

yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-

alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakannya mulai bagaimana cara yang

harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program

atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah

yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna

mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada

dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus

sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan.

2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan  dibuat dari bab I hingga XIII yang

menjelaskan secara rinci mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten

Lingga. Sebagaimana pada bab VI pasal 29 yang berbunyi:



36

1. Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Derah wajib:

a. Menyedikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum,

keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan.

b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha

pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam

berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum.

c. Memeliharan, mengembangkan, dan melastarikan aset daerah yang

menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.

d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi

masyarakat.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan pengendalian

kepariwisataan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  d diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2.5 Pariwisata

Menurut Spilane (dalam jurnal Soebagyo, 2012:154), pariwisata adalah

“perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau

keserasian dan kebahagian dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial,

budaya, alam dan ilmu”. Ditambah pula bahwa pariwisata terbagi atas beberapa

jenis, yaitu:
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1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism);

2. Pariwisata untuk berekrasi (recreation tourism);

3. Pariwisata untuk budaya (culture tourism);

4. Pariwisata untuk olahraga (sport tourism);

5. Pariwisata untuk urusan dagang (business tourism); dan

6. Pariwisata untuk berkonvensi (conventional tourism).

Fandeli (dalam jurnal Soebagyo, 2012:154) mengemukakan bahwa

pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk

pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang

tersebut. Dijelaskan pula bahwa wisata merupakan suatu kegiatan berpergian dari

suatu tempat ke tempat tujuan lain di luar tempat tinggalnya, dengan maksud

bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menciptakan kembali kesegaran

baik fisik maupun psikis agar dapat berprestasi lagi.

Sementara itu menurut Pendit (dalam jurnal Soebagyo, 2012:154),

pariwisata merupakan suatu sektor yang kompleks, yang juga melibatkan

industrsi-industrsi klasik, seperti kerajinan tangan dan cinderamata, serta usaha-

usaha penginapan, restoran dan transportasi.

Dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
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Mathieson dan Wall (dalam Pitana dan Surya, 2009:46), mengatakan

bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama yaitu:

1. A dynamic element, yaitu travel ke suatu destinasi wisata;

2. A static element, yaitu singgah di daerah tujuan; dan

3. A consequential element, atau akibat dari dua hal diatas (khususnya

terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial,

dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

Menurut Joyosuharto (dalam jurnal Soebagyo, 2012:154), pengembangan

pariwisata memiliki tiga fungsi  yaitu:

1. Menggalakkan ekonomi;

2. Memelihara keperibadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu

lingkungan hidup; dan

3. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

Sejalan dengan Pendit (dalam jurnal Soebagyo, 2012:154), pariwisata

mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan

lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan

kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha

pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangukatan serta mendrong

pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sarana budaya, pelestarian

lingkungan hidup dan sebagainya yang dapat memberikan  keuntungan dan

kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar.
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Menurut Fandeli (dalam jurnal Soebagyo, 2012:155), faktor yang mendorong

manusia berwisata adalah:

1. Keinginan untuk melepaskan diri dari tekanan hidup sehari-hari di kota,

keinginan untuk untuk mengubah suasana dan memanfaatkan waktu

senggang;

2. Kemajuan pembangunan dalam bidang komunikasi dan transportasi;

3. Keinginan untuk melihat dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru

mengenai budaya masyarakat dan di tempat lain;

4. Meningkatkannya pendapatan yang memungkinkan seseorang dapat

dengan bebas melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan

kehidupan disegala aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, sosial budaya,

politik pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kelengkapan ajarannya telah

mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan pembangunan intelektual

dan kultural, sumber ajarannya berasal dari Al-Qur’an dan Hadits. Begitu juga

dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari islam. Jauh

sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintah

ini. Al-Qur’an dan Hadist telah membicarakan hal itu, semua telah tertuang

didalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya.
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Perhatian utama pemimpin pengambilan keputusan kebijakan yaitu

memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Disamping

itu , Al-Qur’an juga menyoroti mengenai kebijakan pemerintah. Allah menyuruh

berlaku adil walaupun terhadap saudara dan kerabat sendiri oleh karenanya,

pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya dituntut berlaku seadil-

adilnya, tanpa ada unsur kepentingan pribadi maupun golongan. Pada hakikatnya

semua yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah hendaknya semata-mata

untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Al-

Qur’an, surat An-Nisa’/4 ayat 135:

                

                  

                 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap

dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Maka janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesunguhnya

Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.
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Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar

dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang

dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain

daripada itu kebijakan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan

dengan Al-Qur’an dan Sunnah.

2.7 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian ini,

maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang

berhubungan dengan penelitian ini dan untuk mempermudah penelitian, maka

dimasukkan beberapa batasan untuk berpedoman kepada teori yang dikemukakan

pada landasan teori. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang

merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar

memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya. Menurut Faisal

(2010:108) pemberian batasan atau definsi operasional tidak hanya berlaku untuk

istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian tetapi juga untuk istilah

“kunci” yang terdapat dalam rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.

Adapun definisi yang dapat penulis batasi sebagai berikut:

1. Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk

kepentingan masyarakat. Kebijakan publik yang dimaksud ialah kebijakan

dalam bentuk peraturan daerah (Perda).



42

2. Implementasi Kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik  adalah penerapan terhadap kebijakan yang

telah di tetapkan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi

kebijakan yang dimaksud adalah penerapan terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan semua

rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan yang dimaksud

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan terbagi dari  bab per bab dan pasal per pasal,

khususnya pada bab VI pasal 29 mengenai kewajiban yang harus dilakukan

pemerintah. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan kepariwisataan

ialah di seluruh kawasan Kabupaten Lingga, khususnya di Kecamatan Lingga.

4. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah

(gubernur atau bupati/walikota). Peraturan daerah yang dimaksud adalah

peraturan yang ada di daerah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

mengenai penyelenggaraan kepariwisataan.
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5. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata yang di maksud adalah

pariwisata yang ada di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga  Provinsi

Kepulauan Riau.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional berisi tentang indikator-indikator yang digunakan

untuk mengukur variabel “Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan”. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1 Indikator Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Variabel Indikator Sub indikator

Peraturan Daerah

Kabupaten Lingga Nomor

13 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan

Kepariwisataan

1. Menyediakan informasi

kepariwisataan, perlindungan

hukum, keamanan,

kenyamanan, dan keselamatan

wisatawan

1. Melakukan promosi

melalui media massa

2. Adanya  jaminan

perlindungan wisatawan

3. Menyediakan penjaga

resmi di objek wisata

4. Menyediakan sarana-

prasarana objek wisata

5. Adanya safety

(pengaman) di area objek

wisata
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2. Menciptakan iklim yang

kondusif untuk perkembangan

usaha pariwisata yang meliputi

terbukanya kesempatan yang

sama dalam berusaha,

memfasilitasi dan memberikan

kepastian hukum

1. Memberikan hak yang

sama bagi setiap orang

yang ingin berusaha di

area objek wisata

2. Menyediakan fasilitas

dalam usaha pariwisata

3. Memelihara, mengembangkan,

dan melestarikan aset daerah

yang menjadi daya tarik wisata

dan aset potensial yang belum

tergali

1. Melakukan perawatan

dan perbaikan fasilitas

objek wisata

2. Memberikan perhatian

bagi objek wisata yang

belum dikembangkan

secara keseluruhan

4. Mengawasi dan mengendalikan

kegiatan kepariwisataan untuk

mencegah dan menanggulangi

berbagai dampak negatif bagi

masyarakat

1. Pengawasan pendaftaran

usaha pariwisata

2. Melakukan peninjauan

kembali terhadap objek

wisata
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2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran yang akan penulis lakukan dalam proses penelitian

ini adalah untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan

1. Menyediakan informasi kepariwisataan,
perlindungan hukum, keamanan, kenyamanan,
dan keselamatan wisatawan

2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk
perkembangan usaha pariwisata yang meliputi
terbukanya kesempatan yang sama dalam
berusaha, memfasilitasi dan memberikan
kepastian hukum

3. Memelihara, mengembangkan, dan
melestarikan aset daerah yang menjadi daya
tarik wisata dan aset potensial yang belum
tergali

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan
kepariwisataan untuk mencegah dan
menanggulangi berbagai dampak negatif bagi
masyarakat

Untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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2.10 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikrir, disamping

untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan

faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk

dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil

penelitian sebelumya yaitu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No Nama dan Judul Penelitian Hasil Penelitian

1. Agus Suwandi (2015) “Implem

entasi Peraturan Daerah

Kabupaten Lingga Nomor 13

Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata

an (Studi Kasus di Kecamatan

Singkep)”.

1. Dalam penelitian ini untuk menjawab

permasalahan menggunakan Peraturan Daerah

Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan

menggunakan teori George C. Edward III yang

dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi,

dan struktur birokrasi untuk menjawab faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi sehing

ga diperoleh lah hasilnya, adapun hasil dari

penelitian menyatakan bahwa penyelenggaraan

pariwisata belum berjalan dengan baik.
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2. Lusita Anjelina (2017) “Imple

mentasi Kebijakan Pengemban

gan Objek Wisata Pantai

Tanjung Setia Kecamatan

Pesisir Selatan Kabupaten

Pesisir Barat”.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

dengan fokus pembangunan infrastruktur jalan

dan pembangunan penginapan dinilai

menggunakan tolak ukur teori implementasi

kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter

dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan

kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar

organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,

karakteristik agen pelaksana, lingkungan

ekonomi, sosial dan politik serta sikap

kecendrungan para pelaksana yang belum

terlaksana dengan baik.

3. ‘

’

’

’

Hasbyallah (2017) “Analisis

Kebijakan Pengembangan

Destinasi Pariwisata Unggulan

Daerah Kabupaten Lingga”

3. Hasil Penetian ini  menunjukkan bahwa

pegembangan destinsi pariwisata unggulan

daerah dengan program membangun daya tarik

wisata alam, budaya, dan buatan melalui

kegiatan pagelaran kesenian dan promosi,

membangun sarana prasarana dan fasilitas

penunjang pada aksesbilitas dan transportasi,

dan pemberdayaan masyarakat melalui

pelatihan-pelatihan. Hambatan dalam pengem

bangan destinasi pariwisata unggulan daerah
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yaitu sarana prasarana dan fasilitas pariwisata

yang tidak terawat, status lahan, aksesbilitas dan

transportasi, sumber daya manusia, regulasi

(peraturan) dan anggaran.

Sumber: Peneliti Terdahulu Agus Suwandi (2015) , Lusita Anjelina (2017) , dan

Hasbyallah  (2017)


