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PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Penelitian
Industri pariwisata mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi di

berbagai daerah di Indonesia, industri pariwisata sangat potensial untuk
dikembangkan di berbagai daerah untuk memperbesar pendapatan asli daerah,
program pengembangan sumber daya alam dan yang memiliki potensi wisata
regional diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sedangkan
untuk pengembangan dalam pariwisata yang melibatkan beberapa aspek seperti
sosio -ekonomi budaya, aspek ekonomi dan aspek politik sejalan dengan
peraturan pelaksanaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pariwisata
dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat, di samping memperluas dan menyamakan
peluang bisnis dan lapangan kerja, juga untuk mendorong pembangunan daerah,
memperkenalkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata di Indonesia
serta meningkatkan cinta tanah air dan memperkuat persahabatan antar bangsa.
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak potensi wisata di masingmasing daerah, dengan tempat wisata di daerah ini akan ada banyak turis asing
(wisman) yang datang berkunjung ke Indonesia. Untuk melestarikan dan
mengembangkan

potensi

wisata

pemerintah

daerah

diperlukan

untuk

mempertahankan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut. Dinas Pariwisata
saat ini banyak melakukan promosi potensi wisata, untuk itu peran dan kinerja
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dinas pariwisata sangat diperlukan. Negara-negara dan khususnya daerah dapat
memperoleh

penghasilan

dari

pendapatan

masing-masing

objek

wisata.

Pengembangan industri pariwisata dapat menarik sektor lain untuk berkembang
juga karena produk pariwisata diperlukan untuk menarik sektor lain. 1
Perkembangan industri pariwisata di suatu daerah sangat tergantung pada
jumlah wisatawan yang datang ke daerah tersebut, baik wisatawan lokal maupun
mancanegara, tetapi selain itu jumlah wisatawan harus didukung oleh peningkatan
pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata di
daerah-daerah bisa berkembang dengan baik sesuai dengan harapan. Pariwisata
bagi banyak daerah di Indonesia sangat diandalkan sebagai sektor unggulan
dengan kemampuannya menjadi penopang ekonomi daerah. Sebagai salah satu
sektor pembangunan, pariwisata menjadi sumber daya yang dapat mendukung
peningkatan potensi lokal yang ada, sehingga mampu mempersempit kesenjangan
yang mungkin terjadi dengan daerah lain yang memiliki sumberdaya sejenis.
Kepariwisataan adalah merupakan salah satu sektor yang mampu mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) adalah
bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menentukan bahwa
pengembangan pariwisata adalah pembangunan yang bertanggung jawab dan
berkelanjutan atau juga dikenal sebagai sustainable and responsible tourism.
Industri pariwisata adalah industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan
ekonomi global saat ini, industri pariwisata dikatakan kebal terhadap krisis global,
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dapat dilihat ketika ekonomi global merosot, pertumbuhan pariwisata di Indonesia
tidak turun bahkan bahkan terus tumbuh. Salah satu pertumbuhannya adalah
karena kontribusi pendapatan devisa Indonesia dari turis asing (turis asing) dalam
sepuluh tahun terakhir berada dalam kondisi yang sangat baik, meskipun pada
tahun 2009 ia menerima devisa US $ 6.297,99 juta, jumlah ini lebih rendah dari
penerimaan valuta asing 2008. memperoleh devisa dari wisatawan sebesar US $
7.347,60, pada 2010 dan tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan
bahkan melebihi target (BPS, 2016). 2 Sementara masih menjabat sebagai Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Arief Yahya menyampaikan target pendapatan
devisa sebesar Rp 172 triliun pada 2016.
Demikian juga, kota Batam sebagai provinsi yang letaknya sangat strategis
adalah salah satu destinasi yang menyediakan bentuk atau jenis pariwisata yang
berbeda dari pariwisata di daratan yang luas pada umumnya, karena kondisi
geografis Kota Batam yang sangat khas. Pengembangan awal Kota Batam dimulai
dengan dikeluarkannya Keppres No. 74 tahun 1971 tentang Pengembangan
Pengembangan Kota Batam, lokasi Kota Batam yang sangat strategis di jalur
pelayaran menjadikan Kota Batam terkenal sebagai daerah industri, area
perdagangan, area transfer kapal dan juga pariwisata. Dengan iklim yang kondusif
menjadikan Kota Batam sebagai salah satu tujuan investor untuk berinvestasi,
menarik ratusan perusahaan asing dan domestik.
Free Trade Zone (FTZ) adalah kebijakan khusus yang diberikan oleh
pemerintah pusat ke Kota Batam untuk meningkatkan daya saing global, terutama
2

Supriono, Analisis Deskripsi Potensi Pariwisata Kota Batam Dalam Rangka Menjaring
Wisatawan Mancanegara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Jurnal Pariwisata
Terapan, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm 98.

Universitas Internasional Batam
Lisbet Purba, Analisis Yuridis Terhadap Pengembangan Kota Batam Sebagai Daerah Tujuan Pariwisata Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
UIB repository @2020

4

untuk menarik investor untuk berinvestasi di Batam. Terdapat beberapa alasan
kenapa Kota Batam dipilih mejadi daerah Free Trade Zone (FTZ), diantaranya
adalah Kota Batam dianggap sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional,
memanfaatkan posisi geografis yang strategis yang dapat menciptakan potensi
bagi Kota Batam menjadi tempat bagi penanam modal asing langsung (Foreighn
Direct Investment). Mengacu pada arahan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau,
maka diimplementasikan menjadi 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah
berdasarkan keunggulan koperasi, menjelaskan bahwa Koridor Pariwisata Daerah
(KPD) Kota Batam adalah sebagai Daerah Wisata Kota, Wisata Bahari , Wisata
MICE (Rapat, Insentif, Konvensi dan Pameran)), Wisata Minat Khusus,
Terintegrasi, Wisata Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam, daya tarik lainnya
seperti hiburan, sport, belanja, rekreasi, sejarah, religi, minat khusus dan ekonomi
kreatif.
Kota Batam memiliki Kebudayaan Melayu, Melayu adalah sebagai bangsa
asli Propinsi Kepulauan Riau dan Batam khususnya, dikatakan Melayu sebagai
bangsa asli di Kota Batam dapat dibuktikan dengan berbagai tempat-tempat yang
ada di Kota Batam, dimana semua nama-nama tempat diketahui memiliki kaitan
sejarah Kerajaan Melayu atau Suku Bangsa Ladi sebagai sejarah identitas asli
Bangsa Melayu di Kota Batam ini. Ada beberapa nama-nama tokoh sejarah
Kerajaan Melayu juga yang dijadikan ikon atau identitas dari beberapa objek
wisata yang ada di Kota Batam, seperti Jempatan Barelang dimana jembatan 1
(satu) diberikan nama Jembatan Tengku Fisabillilah dan bandara di Kota Batam
disebut dengan Bandara Internasional Hang Nadim.
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Letak geografis Kota Batam yang berbatasan dengan 2 (dua) negara Asia
Tenggara yaitu Singapura dan Malaysia serta kedekatan Kota Batam dan
Singapura yang berdekatan membuat Negara Indonesia harus membuat berbagai
kebijakan atau peraturan terkait untuk pariwisata, sehingga cukup menggiurkan
bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk tertarik mengunjungi kota
Batam. Kota Batam saat ini menerapkan konsep 3A dalam mengembangkan
kawasan Kota Batam sebagai tujuan wisata, sedangkan 3A adalah aksesibilitas,
fasilitas dan daya tarik. Berdasarkan mata rantai industri pariwisata, pariwisata
merupakan sektor yang terdiri dari sangat banyak industri dan memiliki
keterkaitan yang sangat luas dengan bidang-bidang lain. Oleh sebab itu
perkembangan industri pariwisata di Kota Batam diharapkan manfaaatnya akan
dirasakan oleh masayarakat Kota Batam baik secara langsung, tak langsung
maupun ikutan.
Hubungan dalam pariwisata dalam konteks lintas-sektor terkait dengan
sektor kehutanan, sektor kelautan, sektor pertanian dan perkebunan, sektor
industri dan perdagangan, sektor telekomunikasi, sektor transportasi, sektor
perumahan dan infrastruktur regional (kimpraswil), sektor lingkungan, sektor
budaya, pendidikan sektor, sektor imigrasi dan hubungan luar negeri, dan banyak
sektor atau bidang terkait lainnya. Antar sektor memiliki keterkaitan yang sangat
tinggi satu sama lain, oleh karena itu dalam pengembangan pariwisata diperlukan
koordinasi dan integrasi kebijakan yang intensif untuk mendukung pencapaian
visi dan misi pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu sektor
andalan dalam pembangunan nasional, baik dalam rangka mempercepat
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peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan asing serta untuk meningkatkan
pendapatan valuta asing dan kontribusi ekonomi dalam mendorong upaya untuk
memberdayakan masyarakat di daerah.
Dalam pengembangan pariwisata di bidang potensi dan posisi masyarakat
lokal sebagai aktor penting dalam pengembangan pariwisata, yang perlu
dioptimalkan meliputi:
1. Meningkatkan jumlah operator pariwisata yang dikelola oleh masyarakat
lokal.
2. Meningkatkan nilai fungsi lahan yang digunakan oleh masyarakat lokal di
bidang pariwisata.
3. Meningkatkan peran masyarakat sebagai tuan rumah di bidang pariwisata.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal pada industri pariwisata yang
di kelola oleh swasta.
Pemberdayaan

masyarakat

adalah

upaya

yang

disengaja

untuk

menyediakan fasilitas atau memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan
dan memutuskan dan mengelola sumber daya lokal mereka melalui aksi dan
jejaring bersama sehingga masyarakat setempat ini akhirnya memiliki
kemampuan dan mandiri secara ekonomi, ekologis, dan sosial. Dalam arti yang
lebih luas, pemberdayaan komunitas lokal adalah proses memfasilitasi untuk
mendorong komunitas untuk dapat memposisikan diri secara proporsional dan
menjadi aktor utama dalam memanfaatkan lingkungan strategis mereka untuk
mencapai

kemakmuran

berkelanjutan

dalam

jangka

panjang

dibidang

kepariwisataan.
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Dengan berkembangnya pariwisata di daerah tersebut diharapkan dapat
memberikan

peluang

dan

akses

ke

banyak

komunitas

lokal

untuk

mengembangkan bisnis pendukung pariwisata seperti toko kerajinan tangan, toko
cinderamata, warung makan, dan lainnya sehingga masyarakat setempat
mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik dan lebih banyak lagi yang
diperoleh langsung dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan
dan standart hidup. Misalnya dengan meningkatnya kegiatan industri pariwisata
pada suatu daerah akan membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat, akan
meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah dan juga akan mendorong
pembangunan daerah khususnya sekitar kawasan pariwisata tersebut, aspek
penting lainnya untuk keberhasilan pengembangan pariwisata daerah adalah
terciptanya iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan
kepariwisataan, diperlukan dukungan, penerimaan, dan partisipasi masyarakat
setempat dengan baik, masyarakat lokal harus mampu menciptakan suasana yang
kondusif untuk para wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata di sekitar
tempat tinggalnya dengan ikut menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Dalam

konteks

dukungan

dan

partisipasi

masyarakat

setempat,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memperkenalkan konsep
Kesadaran Pariwisata yang didefinisikan sebagai konsep yang menggambarkan
partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang
kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan kegiatan pariwisata di suatu
tempat/wilayah. Definisi Kesadaran Pariwisata memposisikan masyarakat sebagai
tuan rumah di suatu daerah untuk mengembangkan pariwisata. Selain sebagai tuan

Universitas Internasional Batam
Lisbet Purba, Analisis Yuridis Terhadap Pengembangan Kota Batam Sebagai Daerah Tujuan Pariwisata Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
UIB repository @2020

8

rumah, masyarakat juga dikatakan berperan sebagai wisatawan, masyarakat
diharapkan mengeksplorasi dan mengenali potensi pariwisata serta menggerakkan
rantai pariwisata di daerahnya masing-masing, sadar akan pariwisata sebagai
wujud komitmen masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata, tetapi
menyadari bahwa pariwisata tampaknya masih belum berakar, dipahami, dan
ditanggapi dengan tepat dan konkret oleh masyarakat. Dapat dilihat beberapa hal
yang menunjukkan hal ini antara lain adalah terbatasnya pemahaman masyarakat
terhadap pariwisata, kurangnya kepedulian terhadap pariwisata termasuk
kurangnya pemahaman terhadap pesona yang menyebabkan sikap dan perilaku
masyarakat menjadi kurang mementingkan pariwisata, lokal sikap dan perilaku
yang terlalu agresif terhadap wisatawan terutama wisatawan asing untuk
menawarkan produk dan layanan, lingkungan objek wisata kotor dan kurang
terorganisir adalah faktor lain yang memberikan suasana tidak nyaman bagi
wisatawan untuk berkunjung.
Atas latar belakang tersebut Peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian
ini dalam bentuk Tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENGEMBANGAN KOTA BATAM SEBAGAI DAERAH TUJUAN
PARIWISATA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2009 TENTANG KEPARIWISATAAN”
1.2.

Permasalahan Penelitian
Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, beberapa masalah dapat

ditemukan, untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini perlu untuk dikaji
lebih lanjut untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Berawal dari latar
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belakang yang dikemukakan Peneliti, mencoba mengangkat permasalahan dalam
penelitian ini yaitu:
1. Sejauh manakah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan dapat digunakan untuk membentuk Kota Batam sebagai
daerah tujuan Pariwisata?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Batam dalam
upaya membentuk Batam sebagai daerah tujuan wisata?
1.3.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan
penjelasan dari tujuan penelitian yaitu :
a.

Untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan dalam membentuk Kota Batam sebagai daerah tujuan
Pariwisata

b.

Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh
pemerintah dalam upaya membentuk Kota Batam sebagai daerah tujuan
pariwisata.

1.3.2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Kontribusi Teoritis
Bahwa Peneliti akan mencari teori yang tepat dalam menganalisis
permasalahan hukum terkait dengan upaya pengembangan Kota Batam sebagai
daerah tujuan pariwisata.

Universitas Internasional Batam
Lisbet Purba, Analisis Yuridis Terhadap Pengembangan Kota Batam Sebagai Daerah Tujuan Pariwisata Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
UIB repository @2020

10

b. Kontribusi Praktis
1. Pemerintah Daerah Batam: Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu
masukan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan Kota Batam
sebagai tujuan wisata sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Pariwisata dan BP Batam: Penelitian ini diharapkan sebagai bahan
masukan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan untuk
meningkatkan perekonomian Kota Batam melalui industri pariwisata.
3. Akademisi: Penelitian ini dapat menjadi bahan kepustakaan ilmu hukum.
4. Masyarakat: Melalui penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu
pengetahuan kepada masyarakat khusunya yang berkaitan dengan industri
pariwisata yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.
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