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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pemerintahan Daerah

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2

menjelaskan Pemerintahan daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik

Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya dalam ayat 3, UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan

Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam hal ini di maksudkan bahwa pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas desentralisasi.

Asas desentralisasi dalam hal ini sebagai suatu penyerahan wewenang

pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Oleh

karenanya daerah mempunyai kewenangan dalam -mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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2.2. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi

normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah :

1. Hak.

2. Wewenang.

3. Kewajiban Daerah Otonom.

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri,

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Didalam UU NO 32 Tahun 2004 yang dimaksud

hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada

Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2. Memilih pimpinan daerah.

3. Mengelola aparatur daerah.

4. Mengelola kekayaan daerah.

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya yang berada di daerah.

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
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8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

2.3. Peran

Menurut Rivai dalam Sitorus (2006:133) Peran dapat diartikan sebagai

perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Peran menurut Kozier dalam Sitorus (2006:134) Peran adalah separangkat

tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuia

kedudukannya dalam suatu sistem.

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran

ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) Sedangkan makna

peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam  masyarakat,

dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan  histories.

Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari  kalangan yang

memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup  subur pada zaman

yunani kuno atau romawi.

Melihat dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh

seorang individu ataupun kelompok merupakan suatu cerminan dari sebuah harapan

dan tujuan yang akan dicapai terhadap perubahan perilaku yang menyertainya.
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2.4. Pariwisata

2.4.1.Definisi Pariwisata

Apabila ditinjau dari segi bahasa atau dikaji secara etimologis, maka kata

pariwisata berasal dari bahasa sangkekerta, sebagaimana dikemukakan oleh Yoeti

(1996:112) bahwa:

“Pariwisata terdiri dari kata “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti banyak,

berkali-kali, berputar-putar lengkap, dan wisata berarti perjalanan, berpergian.

Atas dasar itulah maka pariwisata diartikan sebagai suatu perjalanan yang

dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ketempat lainnya”.

Sejalan dengan pendapat diatas, Pendit (1997:10) menyatakan bahwa:

“Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain yang bersifat

sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseim

bangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi

sosial, budaya, alam dan ilmu”.

Pada dasarnya pariwisata tersebut selalu terkait dengan aspek-aspek atau

faktor-faktor lain, seperti aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan konsep pariwisata dari Dirjen Pariwisata yang

mengkaitkan pariwisata dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat, yaitu: “

Pariwisata merupakan seluruh kegiatan wisatawan dalam perjalanan dan

persinggahannya sementara dengan motivasi yang beraneka ragam yang

menimbulkan permintaan akan barang dan jasa dan seluruh kegiatan yang

diajukan pemerintah, dunia dan masyarakat di daerah atau Negara tujuan wisata

yang didalam proses keseluruhan menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan
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ekonomis, sosial, budaya, politik, dan hankam nasional untuk dimanfaatkan bagi

kepentingan pembangunan Bangsa dan Negara”

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan pariwisata merupakan suatu

kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam melakukan perjalanan untuk

sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan

maksud untuk menikmati perjalanan dengan keinginan yang beraneka ragam yang

menimbulkan pengaruh ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam nasional

untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan.

2.4.2.Jenis-Jenis Pariwisata

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat motif-motif tertentu yang

mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mengadakan perjalanan

wisata. Motif-motif tersebut tercermin dengan adanya beberapa jenis pariwisata.

Adapun jenis-jenis pariwisata tersebut secara garis besar antara lain:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism)

Perjalanan wisata yang dilakukan untuk oleh wisatawan untuk berlibur,

untuk mencari udara segar yang baru, untuk mengetahui kehendak

keingintahuannya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat

sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, mendapatkan kedamaian

dan ketenangan di daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati

hiburan-hiburan kota besar.
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2. Pariwisata untuk rekreasi (Recreation Tourism)

Dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari liburnya

untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya,

menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

3. Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi untuk mempelajari

adatistiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat Negara lain.

4. Pariwisata untuk urusan dagang (Business Tourism)

Perjalanan yang ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak

memberikan pelakunya pilihan daerah tujuan maupun waktu perjalanan. Pada

dasarnya setiap daerah mempunyai potensi wisata yang dapat dijadikan sebagai

sumber atau jenis pariwisata untuk menarik minat para pengunjung atau

wisatawan.

Secara garis besar sumber-sumber pariwisata tersebut dapat digolongkan

menjadi tiga bagian yaitu:

1) Sumber-sumber yang bersifat alamiah atau obyek wisata alam seperti iklim,

pemandangan alam, lingkungan hidup, flora dan fauna, kawah, danau, sungai,

karang, ikan dibawah laut, goa-goa, tebing, lembah, gunung dan sebagainya.

2) Sumber-sumber yang bersifat atau objek wisata budaya, seperti tari-tarian,

sandiwara, drama, upacara-upacara peristiwa penting dan sebagainya

3) Sumber-sumber buatan manusia atau obyek wisata buatan manusia, seperti

sisa-sisa peradaban manusia dimasa lampau, monument sejarah, dan

sebaginya.
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2.4.3.Bentuk-bentuk Pariwisata

Pariwisata tidak hanya dapat dipelajari dari segi motivasi dan tujuan

perjalanan saja, tetapi juga bisa dilihat dari kriteria lain misalnya bentuk-bentuk

perjalanan wisata yang dilakukan, lamanya perjalanan wisata tersebut. Adapun

bentuk-bentuk pariwisata adalah:

1. Pariwisata Individu dan Kolektif

Baik pariwisata dalam negeri maupun luar negeri dapat dibagi menjadi dua

kategori yaitu:

1) Individual Tourism atau pariwisata perorangan. Meliputi seseorang atau

sekelompok orang yang mengadakan perjalanan wisata dengan melakukan

sendiri daerah tujuan wisata maupun pembuatan programnya.

2) Organized Collective Tourism atau pariwisata kolektif yang diorganisasi

secara baik. Meliputi biro perjalanan (travel agent atau tour operator) yang

menjual suatu perjalanan menurut program dan jadwal waktu yang telah

ditentukan terlebih dahulu untuk keseluruhan anggota kelompok yang

dimaksudkan diatas.

2. Pariwisata Jangka Panjang, Pariwisata Jangka Pendek, dan Pariwisata

Eskursi

Pariwisata jangka panjang merupakan suatu perjalanan yang berlangsung

beberapa minggu atau beberapa bulan bagi wisatawan sendiri. Pariwisata jangka

pendek atau short term tourism mencakup perjalanan yang berlangsung antara

satu minggu sampai sepuluh hari. Pariwisata eskursi atau excursionist tourism
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adalah suatu perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 jam dan tidak ada fasilitas

akomodasi.

3. Pariwisata dengan alat angkutan

Ada berbagai alat angkutan yang dipakai misalnya, kereta api, kapal laut,

bus, dan kendaraan umum lain.

4. Pariwisata Aktif dan Pasif

Kedatangan wisatawan asing yang membawa devisa untuk suatu Negara

sering disebut active tourism (receptive tourism). Sedangkan penduduk suatu

Negara yang pergi keluar negeri dan membawa uang ke luar negeri dan

mempunyai pengaruh negatif terhadap pembayaran merupakan passive tourism.

2.4.4.Sarana dan Prasarana Pariwisata

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan

kepariwisataan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya pengembangan

sarana dan prasarana kepariwisataan.

1. Sarana kepariwisataan

Adapun yang dimaksud sarana kepariwisataan (Tourism Superstructures)

adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan,

baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak

tergantung pada kedatangan wisatawan. (Yoeti, 1996:184)

Sarana kepariwisataan terbagi atas tiga bagian penting yaitu: sarana pokok

kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, dan sarana penunjang

kepariwisataan.
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a. Sarana pokok kepariwisataan (Main Tourism Superstrucures)

Merupakan perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung

kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Termasuk

kedalam kelompok ini adalah: Travel Agent dan Tour Operator,

Perusahaanperusahaan angkutan wisata, Hotel dan jenis akomodasi lainnya, Bar,

restoran, serta rumah makan lainnya, Obyek Wisata dan Atraksi Wisata.

b. Sarana Pelengkap Kepariwisataan (Suplementing Tourism Superstructures)

Merupakan perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan

fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok

kepariwisataan, tetapi yang terpenting adalah untuk membuat para wisatawan

dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk kedalam

kelompok ini adalah:

1. Sarana olah raga, seperti: lapangan tennis (tennis court), lapangan golf

(golf court), kolam renang (swimingpool), permainan bowling (bowling

alley), daerah perburuan (hunting area), berlayar (sailing and boating),

berselancar (surfing)

2. Sarana ketangkasan, seperti: permainan bola sodok (bilyard), jackpot,

panchinco dan amusements.

3. Sarana penunjang kepariwisataan (Supporting Tourism Superstructures)

Yang dimaksud dengan sarana penunjang kepariwisataan adalah

perusahaan-perusahaan yang menunjang sarana pokok dan sarana

pelengkap dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama

tinggal di daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah
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agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya

di tempat yang dikunjunginya. Yang termasuk ke dalam kelompok ini

adalah: night club, steambaths, casino.

2. Prasarana Kepariwisataan

Menurut Yoeti (2006:189) yang dimaksud dengan prasarana

(infrastructures) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses

perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat

memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Lothar A. Kreck

dalam Yoeti (2006:186), membagi prasarana kepariwisataan menjadi 2 (dua)

kelompok yaitu:

a. Prasarana Perekonomian (Economic Infrastructures), yang dapat dibagi atas:

1. Pengangkutan (transportation)

Yang dimaksud pengangkutan disini adalah yang dapat membawa

wisatawan dari Negara dimana ia biasanya tinggal, ke tempat atau Negara yang

merupakan daerah tujuan wisata. Seperti pesawat udara, kapal laut, kereta api,

bus, taxi, dan kendaraan lainnya.

2. Prasarana Komunikasi (Communication Infrastructures)

Termasuk kedalam kelompok ini diantaranya adalah: telepon, telegraf,

radio, dan TV, surat kabar, dan pelayanan kantor pos.

3. Kelompok yang termasuk Utilities (penunjang)

Yang termasuk kelompok ini adalah: penerangan, listrik, persediaan air

minum, sistem irigasi, dan sumber energi.
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4. Sistem Perbankan

Dengan adanya pelayanan bank wisatawan mendapat jaminan untuk dengan

mudah menerima atau mengirim uangnya dari dalam dan luar negeri asalnya tanpa

mengalami birokrasi pelayanan. Sedangkan untuk pembayaran lokal, wisatawan

dapat menukarkan uangnya pada Money Changers setempat.

b. Prasarana Sosial (Social Infrastructures)

Yang dimaksud dengan prasarana sosial adalah semua faktor yang

menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang

ada. Termasuk kedalam kelompok ini adalah:

1. Sistem Pendidikan (school system)

Dengan adanya lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri dalam

pendidikan kepariwisataan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan tidak

hanya pelayanan bagi para wisatawan, tetapi juga untuk memelihara dan

mengawasi suatu badan usaha yang bergerak dalam kepariwisataan.

2. Pelayanan Kesehatan (Health Services Facilities)

Seperti tersedianya rumah sakit, klinik kesehatan, dokter yang menjamin

pelayanan kesehatan bagi wisatawan.

3. Faktor Keamanan (Safety)

4. Petugas yang langsung melayani wisatawan (Goverman Apparatus)

Termasuk kedalam kelompok ini adalah: petugas imigrasi (immigration

officer), petugas bea cukai (custom officer), petugas kesehatan (health officer),

polisi dan pejabat-pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelayanan wisatawan.
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2.5. Wisatawan

Pada dasarnya wisatawan ini berkaitan langsung dengan individu atau para

pelaku wisata. Hal ini sesuai dengan pendapat G.A Schmoll dalam Yoeti

(1996:139) menyatakan bahwa; “Wisatawan adalah individu atau kelompok yang

mempertimbangkan dan merencanakan tenaga beli yang dimilikinya untuk

perjalanan rekreasi dan berlibur, yang tertarik pada perjalanan pada umumnya

dengan motivasi perjalanan yang pernah ia lakukan, menambah pengetahuan,

tertarik oleh pelayanan yang diberikan oleh suatu daerah tujuan wisata yang dapat

menarik pengunjung di masa yang akan datang”.

Sedangkan menurut P.W. Ogilvie dalam Yoeti (1996:129) menyatakan

bahwa: “Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, pertama

bahwa mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang

dari satu tahun dan kedua bahwa sementara ia pergi, mereka mengeluarkan uang

di tempat yang mereka kunjungi tidak dengan mencari nafkah di tempat tersebut”.

Sejalan dengan pendapat diatas, Dirjen Pariwisata juga memberikan batasan

konsep wisatawan, dimana Dirjen Pariwisata menyatakan bahwa: “Wisatawan

adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata dengan tujuan untuk

berlibur, rekreasi, keperluan kesehatan dan olah raga, memperluas pengetahuan

dan pengalaman, kunjungan keluarga, perjalanan religius, keperluan usaha, dan

menghadiri komperensi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wisatawan merupakan orang-

orang yang melakukan perjalanan karena adanya dorongan-dorongan baik dari

individu, kelompok atau masyarakat yang dapat berupa ekonomi, sosial, budaya,
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politik, agama, kesehatan, dan kesejahteraan maupun yang bersifat ingin tahu

untuk memperluas ilmu pengetahuan dan pengalaman.

2.6. Pemasaran Dan Promosi

2.6.1.Definisi Pemasaran

Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika, pengertian pemasaran sebagai

berikut :

“Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk

menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan

para pemilik sahamnya” (Kotller, 2007 : 6).

Menurut Miller dan Layton dalam Tjiptono (2005 : 2) pengertian pemasaran

adalah sebagai berikut :

“Sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan,

menetapkan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk, jasa, dan

gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka

mencapai tujuan organisasi”.

Peter Drucker seorang ahli manajemen terkemuka, mengatakan bahwa

orang dapat mengasumsikan akan selalu ada kebutuhan penjualan. Akan tetapi,

tujuan pemasaran bukan untuk memperluas penjualan hingga kemana-mana.

Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa

sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjual

dirinya sendiri. Idealnya, pemasaran hendaknya menghasilkan seorang pelanggan
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yang siap untuk membeli. Semua yang dibutuhkan selanjutnya adalah

menyediakan produk atau jasa itu (Kotler, 2007 : 7).

Dari defenisi-defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran

adalah suatu proses sosial dan manajerial dari individu dan kelompok untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan

pertukaran (nilai) produk dengan pihak lain, dimana hal ini juga diharapkan

mampu memberikan kepuasan kepada konsumennya.

2.6.2.Definisi Promosi

Menurut Tjiptono (2000:219) : “Pada hakikatnya promosi adalah suatu

bentuk komunikasi pemasaran”. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Selanjutnya Sistaningrum (2002:235) : “Promosi merupakan salah satu

unsur kegiatan dari bauran pemasaran (marketing mix)”. Promosi menjadi media

informasi mengenal segala hal yang berkaitan dengan produk yang akan

ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Efektivitas kegiatan promosi penjualan

akan sangat menentukan citra produk maupun citra perusahaan dimata

masyarakat, khususnya konsumen, pada akhirnya akan sangat mempengaruhi

tingkat permintaan konsumen atas produk yang ditawarkan perusahaan. Karena

itulah kegiatan mempromosikan barang yang akan dijual termasuk kegiatan
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pemilihan media advertensi yang sesuai dengan bagian dagangan, menjadi

kegiatan yang sangat penting bagi seorang pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa

promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran

dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut. Ini disebabkan karena promosi

dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya di perusahaan. Promosi

merupakan penyampaian informasi dari penjual kepada pembeli untuk

mempengaruhi sikap dan tingkah laku dalam rangka menciptakan pertukaran,

sehingga tujuan untuk meningkatkan kuantitas penjualan diharapkan dapat

terealisasi. Promosi dapat dikatakan kegiatan komunikasi dimana seluruh

keperluan untuk menggerakkan satu produk, pesan atau ide mengenai distribusi.

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada

pembeli atau pihak lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan prilaku.

Jadi pada dasarnya promosi itu adalah penyebaran informasi tentang kehadiran,

ketersediaan produk, ciri-ciri, kondisi dan manfaat yang dapat diperoleh calon

pembeli.

2.7. Strategi Pengembangan Pariwisata

Pemasaran dan promosi akan sangat menolong dalam hal membuat strategi

pengembangan dalam kepariwisataan. Menurut Kementrian Kebudayaan dan

Pariwisata, 2002:29 strategi pengembangan terdiri dari:

1. Strategi pengembangan produk wisata

Menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan

obyek dan daya tarik wisata, pengembangan sarana akomodasi, pengembangan
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aksebilitas atau angkutan wisata, usaha makan minum dan sebagainya. Jenis usaha

akomodasi menurut peraturan perundangan kepariwisataan masih dikelompokkan

menjadi lima jenis usaha akomodasi yaitu jenis hotel bintang, hotel melati,

pondok wisata (homestay), penginapan remaja (youth hotel), dan bumi

perkemahan (camping ground). Selama ini Pemerintah Kota Payakumbuh sudah

berupaya dalam mengembangkan produk wisata, dengan cara memfasilitasi dan

mendorong pembuatan paket wisata di Kota Payakumbuh, demi terwujudnya

pemahaman pelaku pariwisata tentang akan pentingnya paket wisata agar dapat

meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Payakumbuh.

2. Strategi Pengembangan Pasar dan Promosi

a. Strategi Pengembangan Pasar

Dalam strategi pengembangan pasar dirumuskan orientasi pasar yang akan

diraih dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meraih pasar tersebut

dengan mempertimbangkan jenis dan potensi obyek dan daya tarik potensial yang

ada serta jenis/ bentuk pariwisata yang dikembangkan.

b. Strategi Promosi

Strategi promosi menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah

dalam mempromosikan daerah. Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan

sasaran dan target wisatawan yang akan diraih. Strategi menurut Wahab

(2003:161-162) harus mendatangkan hasil sebesar mungkin dalam bentuk:

a) perhatian masyarakat terhadap produk itu

b) kesan yang menyenangkan dari masyarakat terhadap produk itu,

c) hasrat untuk membeli jika keadaan memungkinkan,
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d) upaya masyarakat untuk menanyakan lebih rinci tentang produk itu.

3. Strategi Pemanfaatan Ruang Pariwisata

Strategi pengembangan ruang pariwisata pada lingkup Kabupaten/Kota

memberikan gambaran dan indikasi lokasi-lokasi prioritas pengembangan,

berdasarkan deskripsi terhadap potensi dan daya tarik wisata yang ada di wilayah

tersebut, meliputi: penetapan pusat-pusat pengembangan, penetapan kawasan

prioritas pengembangan, penetapan jalur/ koridor wisata.

4. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan landasan kewenangan sebagai daerah otonom menurut UU

No 22 tahun 1999. PP Nomor 25 Tahun 2000 antara lain adalah penyiapan SDM

potensial. Yang dimaksud dengan SDM pariwisata potensial menurut konsepsi

nasional adalah SDM pariwisata sebagai aset daerah yang memiliki standar

kemampuan (Kowledge dan skill) menurut kompetensi keahlian yang diakui dan

diterima oleh masyarakat pariwisata (user) serta dilandasi oleh dedikasi

kebangsaan yang tinggi sehingga memiliki nilai kompetitif dan mampu berkiprah

skala nasional dan internasional.

Strategi pengembangan SDM merupakan strategi yang mendukung

pengembangan produk dan pemasaran. Pengembangan sumber daya manusia di

bidang kepariwisataan sangat penting dilakukan agar daerah yang akan

mengembangkan pariwisata dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan tenaga-

tenaga pariwisata yang terlatih, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal,

disamping itu akan meningkatkan apresiasi dan pengertian terhadap pariwisata,

sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar internasional.
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Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain adalah:

1) Penyiapan tenaga-tenaga terampil di bidang perhotelan, restoran, biro

perjalanan dan pemandu wisata.

2) Peningkatan kemampuan berbahasa asing dikalangan stake holder yang

bergerak di bidang pariwisata: seperti tenaga kerja di usaha pariwisata, dan

pemerintah daerah.

3) Peningkatan dan pemantapan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah.

4) Peningkatan kemampuan teknis di bidang perencanaan, dan pemasaran

pariwisata.

5. Strategi Investasi

Berisikan langkah-langkah strategi yang diperlukan dalam rangka

peningkatan investasi di bidang pariwisata, yang dilakukan baik oleh penanam

modal yang berasal dari luar daerah maupun penanam modal yang berasal dari

daerah itu sendiri, meliputi:

1) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi penanam modal pada usaha

pariwisata.

2) Memberikan insentif bagi pengusaha menengah kecil dan masyarakat yang

akan berusaha di bidang pariwisata

3) Menciptakan kepastian hukum dan keamanan.

4) Menyiapkan infrastruktur antara lain: jaringan jalan, jaringan telekomunikasi,

listrik dan lain sebagainya.
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6. Strategi Pengelolaan lingkungan

Merupakan strategi umum yang mendasari pengembangan pariwisata yang

dilakukan. Strategi ini mendukung kebijakan pembangunan pariwisata yang

berkelelanjutan dan merupakan langkah proaktif di dalam upaya pelestarian

lingkungan, alam dan budaya. Meliputi:

1) Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan hemat energi.

2) Peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata

3) Peningkatan dan pemantapan konsevasi kawasan-kawasan yang rentan

terhadap perubahan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang

dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini :

Epi Syahadat (2005) dengan judul : Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi

Kunjungan Wisatawan Di Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP), penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut secara

bersama-sama (simultan) terhadap jumlah pengunjung, Analisis data dilakukan

dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelayanan, faktor sarana

prasarana, faktor obyek dan daya tarik wisata alam, dan faktor keamanan secara

bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengunjung akan

tetapi tidak secara nyata (tidak signifikan) di Taman Nasional Gede Pangrango.

Akan tetapi secara parsial, dari keempat faktor tersebut faktor keamanan yang
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mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) dan dominan terhadap jumlah

pengunjung di Taman Nasional Gede Pangrango.

Agus Herry Kurniawan (2005) dengan judul “Peranan Kantor Pariwisata

Dalam Meningkatkan Sadar Wisata Masyarakat Bangkalan”. Dari uraian latar

belakang maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Peranan Kantor Pariwisata dalam Meningkatkan Sadar Wisata

Masyarakat Bangkalan ?”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan

kantor pariwisata dalam meningkatkan sadar wisata masyarakat Bangkalan. Situs

penelitian ini adalah Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya dan

memfokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pemasaran

produk serta perluasan jaringan pemasaran wisata. Metode yang digunakan oleh

peneliti yaitu metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata terulis atau uraian dari orang-orang

dan perilaku yang diamati.

2.9. Pandangan Islam

Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh

akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak

yang mulia. Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan

upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta

membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam

datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan

(makna) wisata.
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Diriwayatkan oleh Ibnu Hani dari Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya tentang

seseorang yang bepergian atau bermukim di suatu kota, mana yang lebih anda

sukai? Beliau menjawab: "Wisata tidak ada sedikit pun dalam Islam, tidak juga

prilaku para nabi dan orang-orang saleh." (Talbis Iblis, 340).

Ibnu Rajab mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan mengatakan:

"Wisata dengan pemahaman ini telah dilakukan oleh sekelompok orang yang

dikenal suka beribadah dan bersungguh-sungguh tanpa didasari ilmu. Di antara

mereka ada yang kembali ketika mengetahui hal itu." (Fathul-Bari, karangan Ibnu

Rajab, 1/56)

Dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan.

Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari

ilmu dan menyebarkannya. Sampai Al-Khatib Al-Bagdady menulis kitab yang

terkenal ‘Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadits’, di dalamnya beliau mengumpulkan kisah

orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu

hadits saja. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh sebagian tabiin terkait

dengan firman Allah Ta’ala:

“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji, melawat

(melawat maksudnya mencari ilmu pengetahuaan atau berjihad,adapula yang

menafsirkan dengan orang yang berpuasa), ruku, sujud, yang menyuruh berbuat
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ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah.

Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu." (QS. At-Taubah: 112)

Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan

peringatan. Dalam Al-Qur’anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di muka

bumi di beberapa tempat. Allah berfirman:

“Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana

kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." (QS. Al-An’am: 11)

Mungkin di antara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam

adalah berdakwah kepada Allah Ta’ala, dan menyampaikan kepada manusia

cahaya yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itulah

tugas para Rasul dan para Nabi dan orang-orang setelah mereka dari kalangan

para shahabat semoga, Allah meridhai mereka. Para shabat Nabi sallallahu alaihi

wa sallam telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada

manusia, mengajak mereka kepada kalimat yang benar. Kami berharap wisata

yang ada sekarang mengikuti wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung.

Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk

merenungi keindahan ciptaan Allah Ta’la, menikmati indahnya alam nan agung

sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan

Allah dan memotivasi menunaikan kewajiabn hidup. Karena refresing jiwa perlu

untuk memulai semangat kerja baru. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:
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Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah

menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali

lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20).

2.10. Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka

terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang

berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang

terutama terjadi dalam suatu hal atau peristiwa, dapat dikatakan bahwa peran

yang dijalankan oleh seorang individu ataupun kelompok merupakan suatu

cerminan dari sebuah harapan dan tujuan yang akan dicapai terhadap perubahan

perilaku yang menyertainya. Dalam penelitian ini definisi peran terhadap Peran

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kunjungan wisata

adalah suatu fungsi perangkat daerah yang menduduki suatu posisi dalam

struktur social tertentu yang menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi

pengembangan objek dan daya tarik wisata, peningkatan sarana dan prasarana

pendukung wisata dan promosi dan pemasaran pariwisata.
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2. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam

melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu

tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk menikmati perjalanan

dengan keinginan yang beraneka ragam yang menimbulkan pengaruh

ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam nasional untuk dimanfaatkan

bagi kepentingan pembangunan. Dalam Penelitian ini definisi pariwisata

yaitu perjalanan yang dilakukan induvidu maupun kelompok ke Kota

Payakumbuh untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kota

Payakumbuh.

3. Wisatawan merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan karena

adanya dorongan-dorongan baik dari individu, kelompok atau masyarakat

yang dapat berupa ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, dan

kesejahteraan maupun yang bersifat ingin tahu untuk memperluas ilmu

pengetahuan dan pengalaman. Dalam penelitian ini peneliti menekankan

definisi wisatawan yaitu orang-orang yang berkunjung ke Kota

Payakumbuh.

4. Promosi adalah penyampaian informasi dari penjual kepada pembeli untuk

mempengaruhi sikap dan tingkah laku dalam rangka menciptakan

pertukaran, sehingga tujuan untuk meningkatkan kuantitas penjualan

diharapkan dapat terealisasi.

5. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dari individu dan

kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui

penciptaan, penawaran, dan pertukaran (nilai) produk dengan pihak lain,
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dimana hal ini juga diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada

konsumennya.

2.11. Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator

Peran Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga

dalam meningkatkan

kunjungan wisatwan

(Perda No.03 tahun

2003 tentang struktur

organisasi dan tata

kerja dinas danlebaga

teknis pemerintah Kota

Payakumbuh)

1.Pengembangan objek

dan daya tarik wisata

1.Pengelolaan

lingkungan

2. Program

3. Keterlibatan
pemerintah

2.Sarana dan prasarana

pendukung wisata

1. Angkutan wisata

2. Fasilitas wisata

3. Keamanan wisata

4. Pelayanan wisata

3. Promosi dan pemasaran

pariwisata.

1. Media elektronik

2. Media cetak

2.12. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan

secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema

sederhana yang dibuat, kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme

kerja faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian

secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah (Cholid

Narbuko.2010:140).
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Gambar.2.1  Kerangka Pemikiran

Peran Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
Dalam Meningkatkan
Kunjungan Wisatawan Di
Kota Payakumbuh.

Promosi dan
Pemasaran
Pariwisata

Sarana dan Prasarana
Pendukung Wisata

Pengembangan Objek
dan Daya Tarik Wisata

1.Pengelolaan lingkungan

2.Program

3.Keterlibatan Pemerintah

1.Angkutan wisata
2.Fasilitas wisata
3.Keamanan wisata
4.Pelayanan wisata

1.Media elektronik

2.Media cetak


