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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu keputusan pemerintah yang memberikan

dampak kepada kehidupan bersama. Banyak teori yang berkembang mengenai

definisi-definsi kebijakan publik.

Diantaranya adalah Menurut Frederick dalam Nawawi (2009:8)

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang disusul seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan kesempatan - kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Sedangkan Anderson dalam Suharto (2005:44) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi

pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Selanjutnya Laswell dalam Wibowo (2004:20) mengatakan bahwa kebijakan

publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek

yang terarah.

Dikatakan juga oleh Easton dalam Thoha (2003:62) bahwa kebijakan

publik adalah alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi

hanya pemerintah lah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh
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masyarakat, dan semuanya dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk

tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Sedangkan Nasucha dalam Pasolong (2010:39) mengatakan bahwa

kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu

kebijakan yang digunakan ke dalam peragkat peraturan hukum.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam

masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta

hubungan sosial yang harmonis.

Selanjutnya menurut Amaradalam Islamy (1997:17) bahwa kebijakan

adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh

karena itu kebijakan memuat 3 elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan

3. Penyediaan berbagai input untuk memugkinkan pelaksanaan secara nyata dari

taktik atau starategi

Dye dalam Subarsono (2010:2) mengemukakan bahwa kebijakan publik

sebagai: “is whatever government choose to do or no to do”, artinya apapun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk

melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik

harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata – mata merupakan

pernyataan keinginan pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh
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pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu

yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama

besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Edward dan sharkansky dalam Wahab (2008:51-52) mengartikan

kebijakan publik yang hampir mirip dengan definisi Dye tersebut di atas yaitu

sebagai berikut : kebijakan publik : “is whatever governmentssay and do, or do

not do. It is the goals or purposes of goverments programs” (adalah apa yang

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik

itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Kemudian mereka mengatakan bahwa kebijakan publik itu dapat

ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau

dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah ataupun berupa program-program

dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Bridgman dan Glyn Davis dalam Nawawi (2009:8-9) adalah

banyaknya definisi kebijakan publik menjadikan kita sulit untuk menentukan

secara tepat sebuah definisi kebijakan publik.

Oleh karenanya, untuk memudahkan pemahaman kita terhadap kebijakan

publik, kita dapat meninjaunya dari 5 karakteristik kebijakan publik yaitu:

1. Memiliki tujuan yang didesain utuk dicapai atau tujuan yang dipahami

2. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya

3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu

4. Pada hakikatnya adalah politis

5. Bersifat dinamis
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2.2 Kebijakan Pariwisata

Menurut Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan

pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran

pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam

pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung

mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus

kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi.

Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan

kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan

kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan

manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan

pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan

pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga

negaranya.

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgell, dkk (2008) yang

mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang

terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif

keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk,

pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan

pariwisata di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini.
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Definisi terakhir menjadikan pemasaran, pengembangan produk, dan

pelayananhospitalitymemegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan.

Lebih penting lagi, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan

kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksible dalam melakukan penyesuaian dan

penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi.

Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan.

Menurut Edgell, dkk. (2008) perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan

kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell, dkk (2008)

mengemukakan bahwa model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi

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

pengembangan pariwisata.

Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi

secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan

tetapi, pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan di tingkat para

pengambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun

perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga

perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan

yang sudah dibuat.

Telahaan terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana Misi yang diemban

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :
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1. Melestarikan nilai keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka

memperkuat jati diri dan karakter bangsa.

2. Mengembangkan jadi industry pariwisata berdaya saing, destinasi yang

berkelanjutan dan menerapkan pemasran yang bertanggungjawab

(responsible marketing).

3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata;

4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsive, transparan dan

akuntable.

Dari keempat misi tersebbut, misi yang erat kaitannya denngan tugas

pokok dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata Kota pariaman adalah Misi ke

satu yaitu berkaitan dengan kebudayaan, misi kedua untuk urusan Kepariwisataan

serta misi ketiga untuk urusan kebudayaan dan pariwisata yang diklaborasikan

dalam program kegiatan dinas. Sementara keterkaitan misi yang diemban oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota pariwman selain sebagai salah satu daerah

otonom yang berada dalam provinsi Sumatera barat, tentunya untuk urusan

Kebudayaan dan Pariwisata sangat berkaitan erat dengan visi dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Pariaman adalah“ Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan

ekonomi Keative Berbasis Lingkungan, Budaya, dan Agama”, sangat berkaitan

erat dengan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi sumatera Barat yaitu

“ Terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama Pariwisata yang berbasis

agama dan budaya di wilayah Indonesia Bagian barat yang mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat’
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Dalam mewujudkan Visi pembangunan kepariwisataan propinsi meliputi:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Mengembangkan pemasaran pariwisata secaraselektif, focus, sinergis,

efektif dan efisien berdasarkan keunggulan kompetitif dan koperatif

produuk wisata;

3. Mengembangkan industry pariwisata yang professional dan berdaya saing

mampu menggerakan kemitraan usaha yang berwawasan lingkungan dan;

4. Mengembangkn kelembagaan kepariwisataan dengan pola kemitraan

kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien dalam megujudkan

kepariwisataan yang berkelanjutan

2.3 Konsep Peranan Pemerintah Daerah

Hendro Puspito(1989:21) mengungkapkan pengertian peranan merupakan

suatu konsep yang fungsional yang menjelaskan fungsi(tujuan) seseorang dan

dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi. Peranan

merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk

menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan. Adapun 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.
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Melihat rumusan-rumusan mengenai konsepsi peranan yang dikemukan

oleh beberapa ahli , maka dapat 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.

Maka dari pada itu , peranan Pemerintah Daerah sebagai lembaga

organisasi pemerintah merupakan fungsi dalam menunjang program

pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat di Kota Pariaman, dan

untuk melaksanakan peranannya tersebut , pemerintah daerah harus melaksanakan

fungsinya yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan.

2.4 Pengertian Pariwisata

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah yang memberikan otonomi penuh kepada daerah

memungkinkan daerah menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan daerah yang

serius dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat. Di sisi lain

memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan

penataan dan pengaturan terhadap segala sesuatu yang ada di daerahnya.

Kewenangan tersebut antara lain adalah berupa pembinaan dan pengembangan

potensi pariwisata.

Di Indonesia istilah pariwisata baru dimulai pada awal tahun 1960-

an. Istilah pariwisata diperoleh dari budayawan intelektual atas

permintaan Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku

Buwono IX selaku Ketua DTI (Dewan Tourisme Indonesia) pada
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tahun 1960. Secara terpisah dua orang budayawan, yaitu Prof. Mr.

Moh. Yamin dan Prof. Dr.Prijono memberi istilah pariwisata untuk

mengganti istilah tourism atau travel, yang konotasinya dapat

terkait dengan selera rasa pleasure, excitement, entertainment,

adventure dan sejenisnya. Istilah pariwisata terlahir dari bahasa

Sansekerta yaitu pari yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, wis

(man) yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas dan ata

yang artinya pergi terus menerus, mengembara (roaming about).

Jadi, pariwisata adalah pergi secara lengkap meninggalkan rumah

(kampung) berkeliling terus-menerus. (Nyoman S Pendit, 2002: 1)

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara

waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain,

dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari

nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk

menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi

atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. (Oka A

Yoeti, 2001: 43).

Sedangkan pengertian pariwisata berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 9

Tahun 1990 tentang Kepariwisataan yaitu segala sesuatu yang berhubungan

dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-

usaha yang terkait di bidang tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tidak

hanya mengacu pada orang yang melakukan kegiatan wisata melainkan juga



22

meliputi obyek dan daya tarik wisata dan usaha-usaha di bidang tersebut. Obyek

dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

Sedangkan usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan

jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik

wisata.

E. Guyer Freuler sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman S. Pendit (2002:

34) merumuskan pengertian pariwisata dalam arti modern yaitu pariwisata

merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan

kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta)

terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya

pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil

daripadaperkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan

daripada alat-alat pengangkutan. Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1990

penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha

bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, berperikehidupan dalam

keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. Tujuan penyelenggaraan

kepariwisataan yang ingin dicapai oleh UU ini adalah sebagai berikut :

1) Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan

mutu obyek dan daya tarik wisata.

2) Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar

bangsa.

3) Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
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4) Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

5) Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Bentuk dan Jenis Pariwisata

Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, maka timbul lah

berbagai bentuk dan jenis pariwisata yang dapat digunakan untuk keperluan

perencanaan dan pengembangan pariwisata suatu daerah. Bentuk pariwisata

menurut Nyoman S. Pendit (2002) dibagi menjadi 5 kategori yaitu menurut asal

wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka

waktu, menurut jumlah wisatawan dan alat angkut yang digunakan.

1) Menurut asal wisatawan

Terdiri dari dua, yaitu pariwisata domestik dan pariwisata internasional.

Pariwisata domestik adalah wisatawan yang pindah tempat sementara di

dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri, sedangkan pariwisata

internasional adalah wisatawan yang datang dari luar negeri.

2) Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Terbagi menjadi dua, yaitu pariwisata aktif dan pariwisata pasif.

Pariwisata aktif adalah wisatawan yang datang dari luar negeri ke suatu

tujuan wisata, sedangkan pariwisata pasif adalah wisatawan yang keluar

dari negerinya sehingga ia memberikan dampak terhadap neraca

pembayaran.
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3) Menurut jangka waktu

Terdiri dari dua, yaitu pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka

panjang. Waktu yang digunakan untuk mengukur lamanya ia tinggal di

tempat atau negara yang bersangkutan tergantung pada ketentuan masing-

masing negara.

4) Menurut jumlah wisatawan

Terdiri dari pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan. Pariwisata

tunggal adalah wisatawan yang datang sendiri ke obyek atau suatu tempat,

sedangkan pariwisata rombongan adalah pariwisata yang dilakukan secara

bersama-sama.

5) Menurut alat angkut yang digunakan

Dilihat dari segi alat angkut yang digunakan oleh wisatawan, maka

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

Ditinjau dari segi ekonomi, pembagian kategori bentuk-bentuk pariwisata

dengan istilah-istilah tersebut sangat penting, karena klasifikasi tersebut akan

berguna untuk menyusun statistik kepariwisataan dan untuk perhitungan

pendapatan industri pariwisata. Selain berdasarkan bentuk, pariwisata perlu

diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Hal ini diperlukan untuk menyusun data-

data penelitian dan peninjauan yang lebih akurat di bidang pariwisata, sehingga

pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara optimal. Nyoman S. Pendit

(2002) mengemukakan jenis-jenis pariwisata yang terbagi menjadi pariwisata

budaya, kesehatan, olah raga, komersial, industri, politik, konvensi, sosial,
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pertanian, maritim (bahari), 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, mempelajari keadaan rakyat,

kabiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni di daerah tujuan

wisata. Jenis wisata ini paling populer di Indonesia karena wisatawan yang

datang dari luar negeri ke Indonesia ingin mengetahui kebudayaan,

kesenian, adat istiadat dan kehidupan seni Indonesia.

2) Wisata kesehatan

Yaitu perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan

lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan

beristirahat secara jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat

peristirahatan seperti mata air panas yang dapat menyembuhkan, ke suatu

tempat yang beriklim menyehatkan dan sebagainya.

3) Wisata olahraga

Yaitu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan berolah raga, mengikuti

atau menyaksikan pesta olah raga ke suatu negara misalnya Asian Games,

Olympiade, berburu, memancing, berenang dan sebagainya.
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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 ke suatu 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 perayaan 17

Agustus di Jakarta, perayaan 10 Oktober di Moskow, maupun kegiatan

politik seperti konferensi, musyawarah, kongres atau konvensi politik yang

selalu disertai dengan darma wisata.

7) Wisata konvensi

Yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengikuti suatu pertemuan seperti

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

nasional maupun internasional.

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.
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9) Wisata pertanian

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

pembibitan dan sebagainya untuk tujuan studi maupun rekreasi.

10) Wisata maritim (bahari)

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga air seperti

memancing, berlayar, menyelam dan sebagainya untuk memperoleh suatu

kesenangan. Jenis wisata ini disebut juga dengan wisata tirta.

11) Wisata cagar alam

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.

13) Wisata pilgrim

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

kepercayaan umat atau kelompok masyarakat seperti kunjungan ke

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

tempat yang mengandung legenda dan sebagainya.
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14) Wisata bulan madu

Yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan pengantin baru

dengan fasilitas khusus.

15) Wisata petualangan

Dikenal dengan istilah Adventure Tourism, seperti masuk hutan yang

tadinya belum pernah dijelajahi yang penuh dengan binatang buas,

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

curam dan sebagainya.

Jenis-jenis pariwisata tersebut bisa bertambah, tergantung pada kondisi

dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah. Hal ini berkaitan

dengan kreativitas para ahli profesional yang berkecimpung 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. Oka A. Yoeti (1997: 119-126) menyatakan bahwa “Jenis

pariwisata diklasifikasikan menurut letak geografis, pengaruhnya terhadap neraca

pembayaran, alasan atau tujuan perjalanan, saat atau waktu berkunjung dan

menurut obyeknya”.

Jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :

1) Menurut letak geografis di mana kegiatan pariwisata berkembang

a) Pariwisata lokal (local tourism)

Yaitu pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif

sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja, misalnya

kepariwisataan Bandung, Jakarta saja dan sebagainya.
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b) Pariwisata regional (regional tourism)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau

ruang lingkup yang lebih luas dari pariwisata lokal, misalnya

kepariwisataan Sumetera Utara, Bali dan sebagainya.

c) Pariwisata nasional (national tourism)

Yaitu pariwisata yang berkembang dalam suatu negara.

d) Pariwisata regional-internasional

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah

internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua

negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN,

Timur Tengah dan sebagainya.

e) Kepariwisataan dunia (international tourism)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh dunia,

termasuk di dalamnya regional-international tourism dan national

tourism.

2) Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

a) In Tourism atau pariwisata aktif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya

wisatawan asing ke suatu negara tertentu sehingga dapat menambah

devisa bagi negara yang dikunjungi dan memperkuat posisi neraca

pembayaran negara.
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b) Out-going Tourism atau pariwisata pasif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya

warga negara sendiri ke luar negeri sebagai wisatawan. Hal ini akan

merugikan negara asal wisatawan karena uang yang seharusnya

dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri.

3) Menurut alasan atau tujuan perjalanan

a) Business Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan

dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya,

kongres, seminar, konvensi, simposium, musyawarah kerja.

b) Vocation Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan

wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur atau cuti.

c) Educational Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang-orang yang

melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari suatu

bidang ilmu pengetahuan.

4) Menurut saat atau waktu berkunjung

a) Seasonal Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-

musim tertentu.
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b) Occasional Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan

dengan kejadian (occasion) maupun suatu even seperti sekaten di

Yogyakarta, Galungan dan Kuningan di Bali dan sebagainya.

5) Menurut obyeknya

a) Cultural Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang untuk melakukan

perjalanan disebabkan oleh adanya daya tarik dari seni budaya suatu

tempat atau daerah.

b) Recuperational Tourism

Disebut juga pariwisata kesehatan. Tujuan dari perjalanan ini adalah

untuk menyembuhkan suatu penyakit seperti mandi di sumber air

panas.

c) Commercial Tourism

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikaitkan dengan kegiatan

perdagangan nasional atau internasional, misalnya expo, fair, eksibisi

dan sebagainya.

d) Sport Tourism

Yaitu perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk menyaksikan suatu

pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu.

e) Political Tourism
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Yaitu suatu perjalanan yang bertujuan untuk menyaksikan suatu

peristiwa yang berhubungan dengan suatu negara seperti ulang tahun

atau peringatan hari tertentu.

f) Social Tourism

Jenis pariwisata ini tidak menekankan untuk mencari keuntungan

seperti studi tour, piknik dan sebagainya.

g) Religion Tourism

Yaitu kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk menyaksikan upacara

keagamaan.

2.5 Faktor-faktor yang memperngaruhi sektor pariwisata

Dengan berkembanganya 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



33

kepariwisataan perlu di tata secara menyeluruh dan terpadu dengan

melibatkan sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwsataan

yang saling mennjang 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

mennamkan 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 dayabtarik 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. Agar pariwisata yang ada di Kota Pariaman

mempunyai kekuatan yang sinergik karena keterkaitan yang erat sekali
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dengan sektor lainnya. Dan menjadi tumpuan pariwisata sebgai kekuatan

daya saing negara sumber daya yang terolah.

2.6 Penelitian terdahulu

Emi hayati (2012) Universitas Riau dalam penelitian ilmiah yang berjudul

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-faktor nya adalah Motivasi wisatwan yang berkujung ke suatu destinasi

wisata atau melakukan wisata yakni Physiological Motivation (motivasi yang

bersifat fisik atau fisiologis), Cultural Motivation (motivasi budaya), Social

motivation atau Interpersonal motivation (motivasi yang bersifat sosial), fantasy

motivation (motivasi karena fantasi).

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.

Sedangkan penelitian penulis berjudul Analisis Peran Pemerintah dalam

Mengembangkan Pantai Gandoriah dan Pulau Angso Duo di Kota Pariaman,
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disini menjelaskan tentang bagaimana Peran Pemerinta Kota Pariaman dalam

mengelola Pantai Gandoriah dan Pulau Angso Duo. Dengan demikian jelaslah

bahwa fokus dalam penelitian ini bereda dengan penelitian-penelitian yang

penulis temukan.

2.7 Pandangan Islam

Kemajuan  teknologi mencakup dua bentuk, yaitu inovasi produk dan

inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru yang

sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan

inovasi proses merupakan  penggunaan teknik-teknik baru yang lebih murah

dalam memproduksi produk-produk yang telah ada.

Islam  tidak menantang konsep tentang perubahan teknologi seperti

digambarkan di atas, bahkan dalam kenyataannya Islam mendukung kemajuan

teknologi. Perintah Al-Qur’an untuk melakukan pencarian dan penelitian cukup

banyak dalam Al-Qur’an. Dalam tema ekonomi bisa disebut dengan penelitian

dan pengembangan  (research and development) yang menghasilkan perubahan

teknologi. Dalam Al-quran juga ada perintah untuk melalukan eksplorasi segala

apa yang terdapat di bumi untuk kesejahteraan manusia.  Eksplorasi ini jelas

membutuhkan penelitian untuk menjadikan sumberdaya alam tersebut berguna

dan bermanfaat bagi manusia.Dalam al-qur’an dicantumkan  ayat yang berbunyi,

diantaranya:

قـَْوًال َسِديًداَوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فـَْلَيتـَُّقوا اللََّه َوْليَـُقوُلوا
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“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(Qs.An-Nisa : 9 ).

Kajian tentang pertumbuhan (growth) dan pembangunan (development)

ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada

dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur’an,

sunnah, maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan

kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama

berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terbelakang yang membutuhkan

formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya.

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan

manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual.

Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti: pertumbuhan diiringi dengan

tenaga kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian

terhadap alam.

Pembangunan ekonomi menurut Islam memiliki dasar-dasar filosofis yang

berbeda, yaitu: (1). Tauhid rububiyah, yaitu menyatakan dasar-dasar hukum Allah

untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. (2).

Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata (growth with equity), (3).

Khilafah, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi

untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumberdaya

yang diamanahkan kepadanya, dan (4). Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia
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dalam hubungannya dengan Allah., sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat

dan negara

Adapun prinsip pembangunan ekonomi perspektif Islam antara lain: (a)

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung

unsur spiritual, moral, dan material. (b) Fokus utama pembangunan adalah

manusia dengan lingkungan kulturalnya. (c) Pembangunan ekonomi adalah

aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada

keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan dan (d)

Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak  pada pemanfaatan

sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia dan

lingkungannya semaksimal mungkin.

Kekhususan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam

ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya

manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat

manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan

material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan

akhirat.

2.8 Defenisi Konsep

Konsep operasional merupakan penjelasan mengenai keseraganan

pengertian dalam pengolahan dan analisa data. Penggunaan konsep ini diharapkan

akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menjelaskan istilah yang

digunakan untuk memudahkan serta memahami serta menyamakan persepsi
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terhadap konsep-konsep yang digunakan. Untuk menghindari kesalahpahaman

dalam penafsiran istilah dalam penelitian ini, berikut dijelaskan definisi konsep

sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah , bukan saja dalam arti

government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula

governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

2. Implementasi Kebijakan adalah proses mentransformasikan suatu rencana

kedalam praktik. Selain defenisi semacam itu, implementasi kebijakan dapat

pula dianggap suatu proses, keluaran(output) dan hasil akhir(outcome).

Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapatdi

konseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (a serial of

decisions) dan tindakan (action) yang bertujuan melaksanakan keputusan

pemerintah atau keputusan legislasi Negara yang telah dibuat atau

dirumuskan sebelumnya.

3. Analisis kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan orang yang menelaah

dengan cara menggunakan metode dan argument berdasarkan data, fakta, dan

informasi pada tingkat politik untuk memecahkan masalah.

4. Pariwisata diartikan sebagai seluruh kegiatan orang yang melakukan

perjalanan ke dan tinggal disuatu tempat di luar lingkungan keseharian untuk

jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan untuk bersantai.

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

dilakukan oleh seorang individu atau organisasi/lembaga/badan untuk

mewujudkan tujuan yang ingin di capai oleh lembaga tersebut.
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6. Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatwan

dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan. hal yang dimaksud dapat

berupa keindahan budaya, kesenian, dan lain sebagainya.

7. Pengembangan objek wisata adalah perkenalan nilai budaya bangsa dan

meningkatkan kualitas kebudayaan nasional dengan tetap memperhatikan

terpeliharanya kebudayaan bangsa, kelestarian dan mutu lingkungan hidup

serta merupakan pembangunan pariwisata dilakukan secara menyeluruh ,

terpadu dengan menjalin kerja sama pada sektor lain antara pengusaha

(swasta) dan membuat objek wisata yang telah ada mejadi ada lebih baik,

nyaman, lengkap, dan teratur.

8. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah yang beserta perangkat daerah

otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dalam penyelenggaraannya

dilakukan bersama-sama DPRD.

9. Peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata pantai gandoriah dan

pulau anso duo harus dilakukan sehigga Kota Pariaman dapat menjadi Kota

Wisata daan tentunya dengan kebijakan yang menunjang perkembangan

pariwisata sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui, dan dipahami oleh

masyarakat akan tujuannya. Untuk menganalisa Peran pemerintah dalam

mengembangkan objek wisata pantai gandoriah dan pulau angso duo dapat di

lihat dari dua aspek, yaitu aspek pembangunan objek wisata (teori fungsi-

fungsi manajemen) yang selama ini digunakan oleh Pemerintah dan aspek

kebijakan atau regulasi objek wisata(teori kebijakan pariwisata).
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2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga melalui pengukuran itu dapat

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari

variabel tersebut. Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini meliputi:

1. Aspek Pembangunan objek wisata

a) Planning (Perencanaan) : hal-hal yang direncanakan dalam

pembangunan objek wisata.

b) Organizing (Pengorganisasian) : hal-hal yang diatur dalam

pembentukan kelompok.

c) Aktualting (Pelaksanaan) : Hal-hal yang dilakukan sesuai dengan yang

direncanakan.

d) Controling (Pengawasan) : tindakan yang dilakukan setelah

pelaksanaan yang bersifat continue/berkelanjutan.

2. Aspek kebijakan dan regulasi objek wisata

Menurut Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan

pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran

pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam

pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung

mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan

sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi.
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Tabel : 2.1 Konsep Indikator dan Sub Indikator Penelitian Peran
Pemerintah dalam Pengembangan objek wisata Pantai Gandoriah dan Pulau
Angso duo di Kota Pariaman.

Konsep Indikator Sub Indikator
Analisis Peran
Pemerintah
dalam
Pengembangan
Objek Wisata
Pantai Gandoriah
dan Pulau Angso
Duo di Kota
Pariaman.

1. Aspek pembangunan
objek wisata

2. Aspek Kebijakan dan
regulasi objek wisata

Teori fungsi-fungsi manajemen:
a. Planning (Perencanaan)
b. Organizing (Pengorganisasian)
c. Aktualting (Pelaksanaan)
d. Controling (Pengawasan)

e. Teori kebijakan pariwisata

Sumber: Data olahan 2015
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2.10 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut

:

Sumber : Data Olahan, 2015

Analisis peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata

pantai gandoriah dan pulau angso duo di Kota Pariaman:

Pemerintah dapat berperan dengan baik dan optimal sehingga :

1. Visi dan dan Misi Kota Pariaman yakni mewujudkan kota wisata dan ekonomi kreatif
berbasis lingkungan, budaya, dan agama dapat terwujud .

2. PAD Kota Pariaman dapat meninngkat sesuai dengan perkembangan wisata
Kota Pariaman.

3. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Peran pemerintah meliputi 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Pembangunan  objek wisata / teori fungsi-fungsi
manajemen menurut George Therry sebagai berikut:
a. Planning (Perencanaan)
b. Organizing (Pengorganisasian)
c. Aktualting (Pelaksanaan)
d. Controling ( Pengawasan)

2. Aspek Kebijakan atau Regulasi objek wisata/ teori
kebijakan pariwisata menurut Goeldner dan Ritchie.


