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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Landasan Operasional 

Dalam upaya untuk memperjelaskan pengertian-pengertian yang dibahas 

dalam penelitian ini, maka diperlukan pembahasan sebagai berikut: 

2.1.1.1 Pengertian dan Defenisi Pariwisata 

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pariwisata 

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata, termasuk eksploitasi 

objek dan daya tarik wisata serta bisnis yang berkaitan dengan administrasi 

pariwisata, mencakup hal-hal berikut: 

1. Semua aktivitas yang terkait dengan perjalanan. 

2. Bisnis atau pengelolaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan 

wisata, taman rekreasi, kawasan bersejarah, museum, pertunjukan seni 

budaya, pengaturan kehidupan masyarakat atau alam: keindahan alam, 

gunung berapi, danau, pantai. 

3. Bisnis atau manajemen layanan dan fasilitas pariwisata, yaitu: bisnis 

layanan pariwisata seperti agen perjalanan, agen perjalanan, konvensi, 

perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi 

pariwisata. Fasilitas pariwisata bisnis terdiri dari akomodasi, restoran, 

bar, transportasi wisata. 

 Pariwisata menurut daya tariknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, 

yaitu:  
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1. Natural Attraction, adalah wisata yang dilakukan dengan mengunjungi 

destinasi wisata yang memiliki objek wisata alam yang unik, seperti laut, 

pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan dan obyek wisata yang masih 

alami. 

2. Daya Tarik Budaya, adalah kegiatan perjalanan wisata dengan 

mengunjungi tempat-tempat yang memiliki daya tarik budaya/keunikan 

budaya, seperti desa naga, tanah toraja, desa tradisional banten, istana 

Kasepuhan Cirebon, istana Yogyakarta, dan atraksi daya budaya lainnya. 

atraksi. 

3. Atraksi Minat Khusus, kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan 

lokal dan asing dengan mengunjungi tempat-tempat yang sesuai dengan 

minatnya, seperti wisata olah raga, wisata spiritual, wisata kuliner, wisata 

belanja, dengan jenis kegiatan lainnya.3 

Kata pariwisata, yang berasal dari bahasa Sansekerta, sebenarnya tidak 

berarti pariwisata berasal dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Kata pariwisata 

terdiri dari dua suku kata yaitu masing-masing kata pari dan wisata, pari berarti 

banyak, berkali-kali, berputar-putar dan wisata berarti perjalanan atau bepergian. 

Atas dasar itu, kata pariwisata harus diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan 

berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain, yang dalam 

bahasa Inggris disebut tour, sedangkan untuk pengertian jamak kata pariwisata 

dapat digunakan kata tourisme atau tourism. Pariwisata juga dapat disebut sebagai 

segala bentuk kegiatan atau perjalanan ke dan tinggal untuk sebentar di daerah 

                                                 
3 Oka A. Yoeti Pengantar Ilmu Pariwisata, hlm. 112 
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atau wilayah tertentu untuk berjalan-jalan, mengunjungi teman atau relasi, 

berlibur, atau untuk kegiatan bisnis.4  

”Beberapa defenisi pariwisata menurut para ahli sebagai berikut: 5 
1. Herman V. Schulalard, seorang ahli ekonomi bangsa Austria mengatakan 

yang dimaksud dengan pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama 
yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung 
berhubungan dengan dengan masuknya, adanya pendiaman dan 
bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau 
negara. Batasan defenisi ini diberikan oleh seorang ahli ekonomi, maka 
batasan ini banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi tetapi tidak 
secara tegas menunjukkan aspek-aspek sosiologi, psikologi, seni-budaya 
maupun aspek geografis kepariwisataan.  

2. E. Guyer Freuler merumuskan pengertian pariwisata sebagai berikut, 
pariwisata dalam arti modern adalah 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 sebagai hasil daripada 
perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan 
dari pada alat-alat pengangkutan. 

3. Prof. Salah Wahab (bangsa Mesir), dalam bukunya berjudul An 
Introduction on Tourism Theory mengemukakan bahwa batasan 
pariwisata hendaknya memperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang 
terdiri dari tiga unsure yaitu manusia (man), orang yang melakukan 
perjalanan wisata; ruang (space), yaitu daerah atau ruang lingkup tempat 
melakukan perjalanan; dan waktu (time), yakni waktu yang digunakan 
selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.  

4. Prof. Hans. Buchi mengatakan pariwisata adalah setiap peralihan tempat 
tinggal yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang 
dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi 
kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud 
tersebut. Prof. Hans Buchli menekankan setiap perjalanan untuk 
pariwisata adalah merupakan peralihan tempat untuk sementara waktu 
dan siapapun yang mengadakan perjalanan yang dimaksud tersebut 
memperoleh pelayanan-pelayanan dari perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dalam industri pariwisata. 

5. Prof. Hunziker dan Prof. Krapf (Bapak Ilmu Pariwisata), mengatakan 
bahwa pariwisata adalah sejumlah hubungan dan gejala yang dihasilkan 
dari tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka itu tidak 
menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat 
sementara atau permanen sebagai usaha mencarikerja penuh.” 

                                                 
4 Gunn, Clare A. 1994. Tourism Planning. Basics Concepts Cases. Third Edition. Taylor&Francis: 
Washington D.C. hlm.1 
5 Oka Yoeti, Op.Cit.,hlm.117 
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Berdasarkan defenisi-defenisi pariwisata yang telah disebutkan diatas 

dapat diambil kesimpulan, pariwisata adalah salah satu jenis industri yang dapat 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan pekerjaan, 

meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat, pariwisata di dunia 

modern pada dasarnya adalah cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 

menyediakan liburan spiritual dan fisik, setelah lelah bekerja dan memiliki modal 

atau uang untuk melihat-lihat wilayah atau negara-negara lain.  

2.1.1.2 Pengertian dan Defenisi Wisatawan 

Undang-Undang Kepariwistaaan mengatakan wisatawan adalah manusia 

yang melakukan kegiatan wisata, menurut pengertian wisatawan tersebut semua 

yang sedang melakukan perjalanan wisata akan dinamakan wisatawan. Pacific 

Area Travel Association memberikan batasan wisatawan adalah orang-orang yang 

sedang melakukan perjalanan jangka waktu dua puluh empat jam dan paling lama 

tiga bulan di suatu wilayah yang bukan negeri di mana biasanya orang tersebut 

tinggal, meliputi sebagai berikut:  

1. Orang yang bepergian untuk bersenang-senang, kebutuhan pribadi atau 

untuk kebutuhan kesehatan mereka. 

2. Orang-orang yang bepergian untuk bisnis, untuk pertemuan, konferensi atau 

sebagai perwakilan dari berbagai lembaga/organisasi di negara lain. 

“Beberapa defenisi pariwisata menurut para ahli sebagai berikut:6 
1. G.A Schmoll, wisatawan adalah individu atau kelompok yang 

mempertimbangkan dan merencanakan tenaga beli yang dimilikinya untuk 
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. 

                                                 
6 Yoeti, Op.Cit.,hlm.139 
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2. P.W. Ogilive, wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, 
satu bawa mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu 
kurang dari satu tahun dan kedua bahwa sementara mereka pergi, mereka 
mengeluarkan uang di tempat yang mereka kunjungi tidak dengan 
mencari nafkah ditempat tersebut. 

3. A.J Norwal, wisatawan adalah seorang yang memasuki wilayah negeri 
asing dengan maksud tujuan apapun, asalkan bukan untuk tinggal 
permanen atau untuk usaha-usaha yang teratur melintasi perbatasan dan 
mengeluarkan uangnya di negeri yang dikunjungi, uang yang 
diperolehnya dari negeri tersebut tetapi di negeri lain.” 
 
Dilihat dari sifat perjalanan dan ruang lingkup tou, jenis dan macam 

wisatawan dapat diklarifikasikan sebagai berikut:7 

1. Turis asing, adalah orang asing yang sedang dalam tour dari negara 

lain yang datang ke negara yang bukan negara dimana dia biasanya 

tinggal atau bekerja. Turis asing dapat di identifikasi dari status 

kewarganegaraanya, dari dokumen perjalanan yang dimilikinya dan 

juga dapat diidentifikasi dari jenis mata uang yang digunakan untuk 

berbelanja. Pada umumnya golongan wisatawan asing tersebut selalu 

menukarkan uangnya terlebih dahulu pada Bank atau money Changers 

sebelum belanja di negara yang dikunjungi. 

2. Turis asing domestik, adalah orang asing yang bertempat tinggal di 

suatu negara, yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di 

mana dia tinggal. Orang asing bukan warga negara di mana dia berada 

tetapi warga negara asing yang karena tugasnya atau kedudukannya 

menetap dan tinggal di negara tersebut, dengan memperoleh 

penghasilan atau gaji dengan mata uang negara aslinya atau dengan 

mata uang negara di mana dia tinggal untuk bertugas atau bekerja. 

                                                 
7 Ibid.,hlm.143 
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Contoh, seorang bangsa Amerika yang bekerja di Kedutaan Besar 

Amerika Serikat di Jakarta yang melakukan perjalanan wisata ke Bali. 

3. Wisatawan domestik, berarti wisatawan dalam negeri atau sering juga 

disebut wisatawan lokal, yaitu seorang warga negara suatu negara yang 

melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri 

tanpa melewati perbatasan negaranya, contohnya warga Indonesia  

yang tinggal di Jakarta melakukan perjalanan wisata ke Batam. 

4. Indigenous Foreign Tourist, adalah warga negara dari suatu negara 

tertentu yang karena tugas atau karena posisinya di luar negeri, 

kemudian dia kembali ke negaranya sendiri untuk melakukan tour. 

5. Transit Tourist, adalah turis yang bepergian ke negara tertentu, naik 

pesawat, kapal atau kereta api yang terpaksa berhenti di pelabuhan, 

bandara atau stasiun, bukan atas kemauan sendiri. Contohnya, 

wisatawam mancanegara dari Taiwan ingin berwisata ke Kota Batam, 

lalu singgah di Singapura karena melewati bandara dan pelabuhan 

Singapura menuju Batam. 

6. Business Tourist, adalah orang dari negara lain yang melakukan 

perjalanan untuk keperluan lain, misalnya bisnis bukan tujuan wisata, 

tetapi dia akan melakukan perjalanan setelah tujuan utama, yaitu 

setelah bisnis selesai. 

Ditinjau dari perkembangan industri pariwisata modern lebih banyak 

menekankan kepada segi ekonomi, yaitu mengharapkan pariwisata sebagai suatu 

industri yang dapat memasukkan devisa.  
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McIntosh mendefinisikan pariwisata sebagai industri yang terdiri dari 

empat aspek utama yaitu: 8 

1. Turis, seseorang yang melakukan perjalanan/kunjungan sementara secara 

sukarela ke suatu tempat di luar lingkungan tempat dia tinggal sehari-hari 

untuk tujuan tertentu dan tidak mendapatkan penghasilan tetap di tempat yang 

dia kunjungi. 

2. Layanan bisnis yang menyediakan kebutuhan wisata (barang dan jasa wisata), 

layanan bisnis untuk kebutuhan wisata adalah yaitu penawaran produk 

pariwisata. Komponen yang dimasukkan termasuk akomodasi yaitu tempat 

menginap wisatawan, jasa perjalanan atau transportasi yaitu fasilitas 

pelayanan angkutan wisatawan menuju obyek atau fasilitas wisata lainnya, 

juga tempat makan dan minum (restoran atau rumah makan). Komponen-

komponen tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan 

pariwisata di suatu daerah. 

3. Pemerintah daerah, keterlibatan dan peran serta pemerintah terhadap 

pengembangan pariwisata di suatu daerah adalah hal yang sangat penting, 

misalnya dalam menyusun dan menetapkan peraturan, pengendalian dan 

pengawasan, publikasi, promosi, dan pengembangan investasi termasuk juga 

penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan.  

4. Komunitas masyarakat sebagai host nya, dimana pemerintah harus di dukung 

oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pendukung pariwisata juga perlu 

dipersiapkan agar sadar terhadap potensi wisata ini. Sadar Wisata istilah yang 

sering kita dengar dimaksud sebagai partisipasi dan dukungan segenap 

                                                 
8 Middleton, Victor T.C. 1994. Marketing of Travel and Tourism, Buttenworth-Heinemann Ltd.: 
London, hlm.8 
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komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif 

dan baik untuk tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan 

makmur. Sadar wisata dijabarkan antara lain dengan menumbuhkan 

kesadaran masyarakat harus siap untuk berperan sebagai tuan rumah yang 

baik (host) yang memahami, mampu serta bersedia untuk mewujudkan unsur-

unsur: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan, atau yang 

di kenal dengan SAPTA PESONA di lingkungannya masing-masing. 

Menurut Davidson & Maitland pengembangan pariwisata di daerah pada 

dasarnya berkaitan dengan tiga hal pokok yaitu ekonomi, sosial budaya, dan 

lingkungan. Di sisi lain, Gartner (1996) beranggapan bahwa pariwisata adalah 

agen stimulus pembangunan di suatu daerah karena pariwisata mampu 

mendukung penciptaan lapangan kerja, mendatangkan pendapatan, dan 

meningkatkan pengembangan sarana-prasarana wilayah, jaringan transportasi, 

peningkatan jumlah penduduk, serta memicu masuknya sumber-sumber investasi 

dari luar daerah.  

2.1.1.3 Prasarana dan Sarana Pariwisata 

Insfrastruktur dan fasilitas pariwisata yang berjalan dengan baik dan lancar 

adalah salah satu indikator untuk pengembangan pariwisata disuatu daerah, 

fasilitas dan infrastruktur dapat diartikan sebagai proses tanpa hambatan mulai 

dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan lain-lain, serta 

infrastruktur jalan dan transportasi yang lancar dan dapat dijangkau oleh 

wisatawan lokal dan mancanegara yang datang berkunjung. 
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Turis adalah orang yang bepergian untuk sementara waktu ke suatu tempat 

atau daerah yang mungkin benar-benar asing baginya karena belum pernah 

dikunjungi, maka wisatawan tersebut membutuhkan pelayanan dengan kebutuhan 

dan keinginan sejak turis tersebut berangkat sampai di tempat tujuannya, sehingga 

dia kembali ke rumah atau tempat tinggalnya dengan selamat dan bahagia. 

Sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisata ke daerah atau negara 

lain, maka wisatawan tersebut terlebih dahulu harus mengetahui tentang: 

1. Fasilitas transportasi, yang dapat membawa dari dan ke tujuan wisata yang 

ingin dikunjungi wisatawan. 

2. Fasilitas akomodasi, tempat tinggal sementara ditempat atau tujuan wisata 

yang akan dikunjungi. 

3. Fasilitas layanan katering, yang dapat memberikan layanan dan informasi 

tentang makanan dan minuman sesuai dengan selera masing-masing 

wisatawan. 

4. Obyek dan daya tarik wisata di tujuan yang akan dikunjungi selama tour. 

5. Kegiatan rekreasi yang dapat dilakukan di lokasi wisata yang akan 

dikunjungi selama tour.  

6. Fasilitas belanja, dimana wisatawan dapat membeli barang secara umum 

dan oleh-oleh khususnya untuk dibeli sebagai oleh-oleh untuk dibawa 

kembali ke negara asal mereka. 

7. Tempat atau toko dimana turis dapat membeli atau memperbaiki kamera 

dan mencetak hasil pemotretan selama tujuan wisata. 

Semua hal diatas berkaitan dengan infrastruktur dan fasilitas pariwisata 

yang harus disiapkan sebelum suatu daerah atau negara mempromosikan wisata. 
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Infrastruktur adalah semua fasilitas yang dapat mendukung  untuk memungkinkan 

proses ekonomi berjalan dengan lancar untuk dapat memfasilitasi orang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Lothar A. Kreck dalam bukunya yang berjudul 

International Tourism (Pariwisata Internasional) membagi infrastruktur yang 

dimaksud dalam dua bagian penting, yaitu:9  

1. Infrastruktur ekonomi (Economic Infrastucture), dibagi menjadi sebagai 

berikut: 

a. Transportasi, adapun yang dimaksud dengan transportasi 

adalah pengangkutan yang mampu membawa wisatawan 

dari negara tempat biasanya wisatawan tinggal ke tempat 

atau negara yang menjadi tujuan wisata. Dapat 

menggunakan pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bus 

dan kenderaan lain yang dibutuhkan. 

b. Infrastruktur komunikasi, termasuk dalam kelompok 

infrastruktur komunikasi ini adalah telepon, telegraf, radio, 

TV, surat kabar dan layanan kantor pos. Dengan tersedianya 

infrastruktur komunikasi ini akan dapat membantu 

wistawan untuk melakukan perjalanan jarak jauh tanpa ragu 

meninggalkan rumah, keluarga dan anak-anaknya karena 

ketersediaan infrastruktur komunikasi di negara yang 

mereka kunjunginya untuk dapat terus berkomunikasi 

dengan keluarga di negara mereka. 

                                                 
9 Yoeti Pengantar Ilmu Pariwisata, 1996, hlm. 186 
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c. Kelompok-kelompok yang termasuk dalam  UTILITIS 

adalah penerangan listrik, persediaan air minum, sistem 

irigasi dan sumber energi di tujuan wisata.  

d. Sistem perbankan, keberadaan layanan bank yang baik 

untuk wisatawan, dapat diartikan bahwa wisatawan 

mendapat jaminan untuk dengan mudah menerima atau 

mengirim uang ke dan dari negeri asal mereka tanpa 

mengalami birokrasi layanan. Untuk pembayaran lokal, 

wisatawan juga dapat dapat menukar mata uang mereka di 

Money Changerste tempat ia bepergian. 

2. Prasarana Sosial (Social Infrastuktures), adapun maksud dari prasarana 

sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin 

kelangsungan prasarana perekonomian yang ada. Termasuk dalam 

kelompok prasarana sosial adalah: 

a. Sistem pendidikan, dimana terdapat lembaga yang 

mengkhususkan diri dalam pendidikan pariwisata, 

merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik 

di bidang pariwisata dan untuk mempertahankan serta 

mengawasi usaha yang bergerak di bidang pariwisata 

sehingga berjalan sebagaimana mestinya. 

b. Fasilitas Layanan kesehatan, dimana ada jaminan bahwa di 

tempat tujuan wisata yang akan dikunjungi ada layanan 

yang disediakan jika ada penyakit yang mungkin di derita 

wisatawan dalam perjalanan atau di tempat tujuan wisata. 
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c. Faktor keamanan (safety), perasaan tidak aman dapat 

dirasakan oleh wisatawan di suatu tempat yang baru 

dikunjungi. Perasaan tidak aman dapat timbul karena 

pencopetan di jalan atau di tempat yang dikunjungi 

wisatawan, pencurian di hotel tempat wistawan menginap, 

terjadi penipuan dilakukan oleh sopir taksi terutama oleh 

taksi yang tidak mempunyai argo atau taxi meter, adanya 

perlakuan tidak wajar dari penduduk setempat. Sehingga 

faktor keamanan perlu diperhatikan agar parawisata tidak 

jerah untuk datang berkunjung kembali. 

d. Petugas yang langsung melayani wisatawan (aparat 

pemerintah), termasuk dalam kelompok ini petugas 

imigrasi, petugas bea cukai, petugas kesehatan, polisi dan 

pejabat lainnya yang selalu dapat dikaitkan dengan layanan 

wisatawan. Petugas yang secara langsung memberikan 

layanan kepada wisatawan di tujuan wisata harus menjadi 

duta tidak resmi atau duta besar untuk negara mereka yang 

dikujungi wisatawan. 

Prof. Salah Wahab menulis buku yang berjudul Manajemen Pariwisata, 

mendistribusikan infrastruktur di tiga bagian penting dan salah satunya disebut 

infrastruktur pariwisata. Tiga prasarana/infrastruktur yang dimaksud yaitu: 10 

1. Infrastruktur Publik/umum, infrastruktur umum yang menyangkut 

kebutuhan publik (umum) dimana pengadaan bertujuan untuk membantu 

                                                 
10 Ibid. 
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kelancaran ekonomi disuatu daerah atau wilayah, termasuk pembangkit 

listrik serta sumber energi lainnya, transportasi dan telekomunikasi, 

pasokan air bersih, sistem irigasi, sistem jaringan jalan raya dan jalan 

kereta api. 

2. Kebutuhan Masyarakat Banyak, dimana infrastruktur yang melibatkan 

kebutuhan banyak orang, seperti rumah sakit, apotik, bank, kantor pos, 

administrasi pemerintahan dan pompa bensin. 

3. Infrastruktur Pariwisata (Tourist Infrastuctures), menurut Salah Wahab 

infrastruktur pariwisata, yaitu: 

a. Receptive Tourist Plant, semua bentuk badan usaha yang kegiatannya 

khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan di tujuan wisata. 

Perusahaan yang kegiatannya untuk orang-orang yang bepergian, 

seperti agrn perjalanan dan operator tour. Badan atau organisasi yang 

menyediakan layanan yaitu penerangan, penjelasan dan promosi tujuan 

wisata, misalnya informasi wisata di bandara,  pelabuhan, terminal 

atau di sebuah resort.  

b. Residental Tourist Plant, semua fasilitas yang dapat mengakomodasi 

kedatangan wisatawan untuk menginap dan tinggal sebentar ditujuan 

wisata. Termasuk dalam kelompok ini adalah semua bentuk akomodasi 

yang ditujukan untuk wisatawan, misalnya hotel dan restoran. 

c. Recreative and sportive Plant, semua fasilitas yang tersedia dan dapat 

digunakan untuk tujuan rekreasi dan olah raga, seperti golf, ski, kolam 

renang, perahu layar, selancar, memancing, lapangan tenis dan 

sebagainya. 
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2.1.1.4 Pengertian dan Defenisi Industri Pariwisata 

Berdasarkan Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling 

terkait dalam konteks memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan. Adapun tujuan dari pengembangan kepariwisataan yaitu: 

1. Untuk meningkatkan pendapatan devisa negara, pendapatan 

masyarakat, lapangan pekerjaan dan mendorong kegiatan industri 

pendukung dan industri sampingan lainnya untuk maju. 

2. Memperkenalkan kepada dunia dan memanfaatkan beragam keindahan 

alam dan budaya Indonesia. 

3. Pengembangan pariwisata juga untuk meningkatkan persaudaraan 

nasional maupun persahabatan internasional. 

Sangat jelas dengan pernyataan diatas bahwa semua bisnis yang berkaitan 

dengan pariwisata adalah bisnis komersial untuk meningkatkan pendapatan devisa 

negara dan kesejahterakan masayarakat. 

Menurut A.G.B Fisher, industri pada umumnya diklarifikasikan atas tiga 

kelompok penting sebagai berikut:11 

a. Industri Primer, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pertanian, 

peternakan, pertambangan dan industri dasar lainnya. 

b. Industri Sekunder, yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

manufaktur, seperti perumahan, membuat jembatan dan bangunan. 

c. Industri Tersier, yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

perdagangan, transportasi, akomodasi, komunitas dan fasilitas lainnya. 

                                                 
11 Yoeti Pengantar Ilmu Pariwisata, 1996, hlm. 152 
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Dari tiga klasifikasi yang disebutkan diatas pariwisata termasuk dalam 

kelompok Industri Tersier, industri pariwisata adalah kumpulan dari berbagai 

jenis perusahaan yang dapat bersama-sama menghasilkan produk maupun 

pelayanan, layanan secara langsung maupun tidak langsung yang pasti akan 

dibutuhkan turis selama perjalanan wisata mereka., produk industri pariswisata 

dapat dikatakan sebagai layanan keseluruhan yang diterima oleh turis sejak 

meninggalkan tempat tinggal asli ke tujuan wisata dan kembali pulang ke rumah. 

Pariwisata adalah kegiatan yang menyediakan berbagai layanan seperti 

akomodasi, trasnportasi, makanan, rekreasi dan layanan lain yang berkaitan 

dengan pariwisata, perdagangan jasa pariwisata juga melibatkan berbagai aspek 

yaitu, aspek ekonomi, sosial budaya, agama, lingkungan, keamanan dan aspek 

lainnya, aspek yang paling mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata 

sejauh ini adalah aspek ekonomi, aspek ekonomi yang menjadikan pariwisata 

dikatakan sebagai industri, kegiatan pariwisata dikatakan sebagai kegiatan bisnis 

yang berorientasi pada penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan.12 

 R.s Damarjadi mengatakan industri pariwisata adalah sebagai berikut:13 

Industri pariwisata, merupakan rangkumann daripada berbagai macam 
bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan barang-barang 
produk-produk maupun jasa-jasa/layanan-layanan atau service, yang 
nantinya baik secara langsung ataupun tidak langsung akan dibuhkan 
oleh wisatawan selama perawatannya. 
 
Prof. W. Hunzieker dari Ben University memberi rumusan tentang industri 

pariwisata sebagai berikut: 

Tourism enterprise are all business etities which, by combining various 
means of production, provide goods and service of a specifically tourist 
nature. 

                                                 
12 Wyasa Outra, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 17-18. 
13 Oka Yoeti, Op.Cit, hlm.153 
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G.A. Schmoll dalam bukunya Tourism Promotion memberi rumusan  

sebagai berikut: 

Tourism is a highly decentralized industry consisting of enterprise 
different in size, location, function, type organization, range of service 
provided and method use to market and sell them. 
 
Barneker memberikan rumusan atau batasan tentang industri pariwisata 

sebagai berikut: 

Tourism industry are economic entities for the provision of service to 
satisfy the need for travel and other needs related to it and further make a 
distinction between “object-oriented” enterprise (hotel, transportation, 
firm, ect.), “subject-oriented (mainly those involved in the promotion and 
advertising for tourism) and enterprise establishing, relation between 
touris and tourism object, i.e. Travel Agent, Tour Operator and other 
intermediateries. 
 
Krippendorf memberikan rumusan atau batasan tentang industri pariwisata 

sebagai berikut: 

Tourism enterprise are all business entities which provide goods and 
service of whatever kind which directtly satisfy tourist needs and doing so 
have contact with tourist in the nomal course of their activities. It is 
irrelevant whether these enterprise provide their service exclusively, 
predominantly or only occasioanally to tourist. 
 
Defenisi industri pariwisata lebih berorientasi dengan menganalisis 

bagaimana melakukan pemasaran dan promosi produk industri pariwisata, industri 

pariwisata bukanlah industri yang dapat berdiri sendiri tetapi terdiri dari 

serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda dari 

setiap perusahaan lainnya, dimana perbedaannya tidak hanya dalam layanan yang 

dihasilkan tetapi juga ukuran perusahaan, lokasi geografis, fungsi, bentuk 

pengelolaan organisasi dan metode pemasaran perusahaan, dalam industri 

pariwisata ada produk pariwisata, konsumen, permintaan dan penawaran, 

sehingga kebutuhan dan permintaan wisatawan harus di penuhi oleh produsen 
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idustri pariwisata, dimana produsen dalam industri pariwisata ditangani atau 

dikelola berbagai badan seperti pemerintahan, swasta maupun perorangan, produk 

industri pariwisata adalah segalanya yang dibutuhkan oleh turis.  

2.1.1.5 Pengertian dan Defenisi Produk Industri Pariwisata 

Secara umum makna produk dalam ekonomi adalah sesuati yang dapat 

diproduksi melalui proses produksi. Dalam pengertian ini tujuan akhir dari suatu 

proses produksi ditekankan untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan 

untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan tujuan utama untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, biasanya sistem ekonomi dapat dikelompokkan 

menjadi tiga bagian utama yaitu, produksi, pemasaran dan komsumsi yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut :14 

a. Produksi, adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 

menciptakan barang dan jasa dalam bentuk yang di inginkan. 

b. Pemasaran, yang merupakan kegiatan dalam rangka penciptaaan, tidak 

hanya menggunakan tempat, penggunaan waktu, tetapi juga penciptaan 

kepemilikan. 

c. Komsumsi, biasa juga disebut dengan istilah pemakaian, yang 

merupakan tujuan sistem ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. 

Dari penjelasan diatas, dapat diambil gambaran yang lebih jelas dengan 

memperkuat asumsi yang memperhatikan batasan tentang produk sebagai berikut: 

1. Barang-barang tidak memberikan utility pada konsumen atau pemakai, 

hanya bentuk pemilikan dan jenisnya yang menimbulkan utility. 

                                                 
14 Yoeti, Op.Cit.hlm.163 
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2. Secara umum, suatu barang akan dimiliki lebih dari satu orang dan 

banyaknya jenis akan ditentukan oleh dari macam barang-barang tersebut. 

3. Barang-barang secara bersama-sama dapat memiliki bentuk yang berbeda-

beda, demikian pula bila ia dipisah-pisah. 

Dikatakan bahwa produk industri dapat menjadi rangkaian produk yang 

terpadu yang terdiri dari atraksi, transportasi, akomodasi dan hiburan, dimana 

setiap elemen disiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan kepada 

wisatawan secara terpisah.  

Medlik dan Meddelton berpendapat bahwa ada tiga langkah yang 

membentuk produk industri pariwisata, yaitu:15 

1. Daya tarik dan citra dari destinasi wisata. 

2. Fasilitas di tempat tujuan wisata yang meliputi akomodasi, katering, 

parkir, trasportasi, rekreasi dan lain-lain. 

3. Aksesibilitas, yaitu kemudahan mencapai tujuan wisata. 

Terdapat enam unsur produk wisata yang mampu membentuk paket wisata 

terpadu: 

1. Objek di tujuan wisata.  

2. Jasa Travel Agent & Tour Operator yang membawa wisatawan. 

3. Jasa Perusahaan Angkutan yang digunakan oleh wisatawan untuk 

menjangkau daerah tujuan wisata. 

4. Layanan untuk akomodasi, restoran, rekreasi dan hiburan yang 

dibutuhkan oleh wisatawan di tujuan wisata. 

5. Jasa Souvenir (cinderamata) untuk para wisatawan berbelanja. 

                                                 
15 Yoeti Pengantar Ilmu Pariwisata, 1996, hlm. 165  
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6. Jasa Perusahaan Pendukung yang dibutuhan oleh wisatawan untuk 

dapat menikmati perjalanan dengan nyaman dari tempat asal menuju 

tempat wisata sampai kebali lagi ke rumah atau daerah asalnya. 

Dapat dilihat bahwa tidak cukup hanya satu jenis produk jasa yang 

dibutuhkan dalam tour, tetapi serangkaian layanan diperlukan yang merupakan 

produk dari industri pariwisata yang ada, oleh kaerna itu dalam pariwisataan 

istilah paket wisata yang berarti suatu rencana perjalanan wisata yang diatur 

dengan baik dengan biaya tertentu, yang mencakup biaya untuk tinggal, 

transportasi, makan, dll, yang semuanya dijelaskan didalam paket perjalanan yang 

dibuat khusus. 

Dibawah ini adalah beberapa fitur terpenting dari industri pariwisata yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hasil industri pariwisata tidak dapat dipindahkan. 

2. Wisatawan tidak memerlukan perantara (middlemen) untuk mencapai 

kepuasan. 

3. Hasil dari industri pariwisata tidak dapat ditimbun seperti industry 

barang lainnya.  

4. Dapat dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi, jika ada kekacauan, 

perang atau bencana alam, dapat menyebabkan berkurangnya 

permintaan dari produk industri pariwisata.  

5. Tidak dapat dicoba atau dicicipi. 

6. Sangat tergantung pada faktor manusia, produksi dari industri 

pariwisata kebanyakan menggunakan pelayanan/jasa. 

7. Tingkat resiko sangat tinggi dalam hal investasi.  
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8. Produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata tidak memiliki 

standart yang objektif. Dalam produk industri pariwisata hanya 

mengunakan patokan bagus atau jelek, puas atau tidak puas produses 

(wisatawan) yang diberikan pelayanan. 

 

Konsep industri pariwisata sebagai berikut: 

a. Sumber daya alam, dalam industri pariwisata yaitu yang dihasilkan 

oleh alam atau sumberdaya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. SDM, merupakan kualitas manusia dalam memanfaatkan dan 

mengelola sumber daya alam. 

c. Ciptaan dari manusia itu sendiri, yang memiliki daya tarik atau 

keunikan sendiri, sehingga hasil karya manusia itu dapat menarik para 

wisatawan untuk berkunjung. 

2.1.1.6 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Berwawasan 

Lingkungan (Sustainable Tourism Development) 

Pembangunan berkelanjutan adalah agenda dalam setiap proses 

pembangunan. Semua pemangku kepentingan terutama pemerintah, di berbagai 

sektor pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dengan baik, baik dalam setiap kebijakan yang dibuat maupun 

rencana pembangunan yang akan dilaksanakan atau direalisasikan, salah satunya 

meliputi pembangunan di sektor pariwisata. 

World Tourism Organization (WTO), mendefinisikan pembangunan 

berkelanjutan adalah, bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yaitu 
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dapat memenuhi semua kebutuhan para wisatawan saat ini dan meningkatkan 

peluang untuk masa depan. Berkelanjutan yang dimaksudkan untuk mengarah 

pada pengelolaan semua sumber daya yang teredia sedemikian rupa, sehingga 

kebutuhan ekonomi dan sosial maupun estetika dapat dipenuhi tetapi harus 

mempertahankan integritas budaya yang ada, proses ekologis esensial dan 

keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan lainnya. 

Definisi lain dibawah ini dari OECS, bahwa penggunaan secara optimal 

sumber alam dan budaya adalah untuk pembangunan nasional berdasarkan 

kesetaraan dan mandiri untuk memberikan pengalaman kepada pengunjung dan 

peningkatan kualitas hidup melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta 

dan masyarakat.  

 British Columbia pada tahun 1989 mencoba memformulasikan definisi 

atau arti dari Sustainable Development yang cukup relevan dengan rencana atau 

pengembangan berekelanjutan kepariwisataan yaitu, pembangunan berkelanjutan 

adalah perubahan sosiol-ekonomi positif yang tidak merusak sistem ekologis dan 

sosial yang telah ada, yang menjadi tumpuan masyarakat. Implementasinya yang 

berhasil membutuhkan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial 

yang terintegrasi; kelangsungan politik bergantung pada dukungan penuh dari 

orang-orang yang terkena dampak pembanguan berkelanjutan melalui pemerintah, 

lembaga sosial, dan kegiatan pribadi. 

Definisi-defenisi tersebut diatas mengungkapkan untuk pembangunan 

pariwisata setidaknya harus memenuhi tiga yaitu: 

a. Perubahan sosial ekonomi yang positif, harus mengarah pada peningkatakan 

sosial dan ekonomi yang lebih baik. 
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b. Tidak merusak sistem ekologi dan sosial, menghindari penggunaan sumber 

daya alam yang ada atau diciptakan oleh manusia dengan gegabah dan tanpa 

perhitungan.  

c. Kebijakan terpadu, perencanaan dan proses pembelajaran sosial, dapat 

diartikan sebagai implementasi pengembangan pariwisata berkelanjutan 

tergantung pada integrasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan 

masyarakat merupakan jantung dari perencanaan, prinsip, dan praktek untuk 

kemajuan pariwisata. 

Tiga hal yang disebutkan diatas telah diadopsi di Indonesia pada piagam 

Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 1995, pengembangan pariwisata 

berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk berpartisipasi dalam 

mengembangkan kualitas dan standar hidup masyarakat, dengan mengatur 

pasokan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara terus 

menerus atau berkelanjutan, tiga hal tersebut dapat diimplementasikan dengan 

sistem tata kelola yang baik serta partisipasi aktif dan seimbang diantara 

pemerintah, swasta, dan masyarakat.  

Pengembangan dalam industri pariwisata harus didasarkan pada kriteria 

berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan harus didukung secara ekologis 

dalam jangka panjang, sementara pada saat yang sama layak secara ekonomi dan 

setara secara sosial dengan masyarakat, secara ringkas konsep pengembangan 

pariwisata berkelanjutan pada dasarnya menekankan empat prinsip yaitu: 

a. Berkelanjutan secara lingkungan, prinsip ini menekankan bahwa proses 

pengembangan pariwisata harus responsive dan juga memperhatikan 

upaya dalam melestarikan lingkungan yang ada, baik alam maupun budaya 
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dan juga mampu mencegah dampak negatif yang dapat mengurangi 

kualitas lingkungan dan juga mengganggu keseimbangan ekologis 

kedepan. 

b. Dapat diterima secara sosial & budaya, proses pembangunan harus dapat 

diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat. Proses pembangunan 

yang dilakukan benar-benar memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan 

nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dampak 

pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial budaya 

sebagai identitas masyarakat. 

c. Layak secara ekonomi, proses pembangunan harus layak secara ekonomi 

dan juga menguntungkan. Pembangunan harus dilakukan secara efisien 

dan benar sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan 

untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

setempat. 

d. Memanfaatkan teknologi yang tepat (technologically appropriate), secara 

teknis proses pengembangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, 

dengan memanfaatkan sumber daya loka yang tersedia, yang dapat dengan 

mudah diadopsi masyarakat lokal untuk proses pengelolaan yang 

berorientasi waktu jangka panjang. 

Tujuan pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan empat prinsip 

yang disebutkan diatas mengarah pada Lima tujuan pengembangan berikut: 

a. Munculnya peningkatan pemahaman dan kesadara, dimana pariwisata 

tsebenarnya dapat berkontribusi signifikan terhadap kelestarian 

lingkungan dan pembangunan ekonomi; 
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b. Peningkatan pembangunan; 

c. Adanya penigkatan kualitas hidup  masyarakat setempat; 

d. Pengalaman yang dirasakan wisatawan meningkat; 

e. Rasa ingin menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan semakin 

meningkat. 

2.1.1.7 Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah 

Ada dua hal pokok yang disebut sebagai driving forces atau faktor 

penggerak yang sangat mempengaruhi paradigma pembangunan di daerah dewasa 

ini, yaitu globalisasi dan desentralisasi. Walaupun keduanya telah menyisakan 

berbagai konflik eksistensi disparitas regional, tetapi di lainpihak juga telah 

berhasil membuka sejumlah peluang bagi pengembangan regional secara lebih 

kompetitif. Desentralisasi diyakini sebagai salah satu strategi daerah dalam 

mengoptimalkan potensinya, karena memiliki karakteristik-karakteristik yang 

dinilai dapat memberikan dampak positif 16.  

Pariwisata bagi banyak daerah di Indonesia sangat diandalkan sebagai 

sektor unggulan dengan kemampuannya menjadi penopang ekonomi. Pariwisata 

menjadi sumberdaya untuk mendukung peningkatan potensi lokal yang ada, 

sehingga mampu mempersempit kesenjangan yang mungkin terjadi dengan daerah 

lain yang memiliki sumberdaya sejenis. Ada beberapa komponen pengembangan 

kepariwisataan di daerah yang perlu diakomodasikan. Inskeep menjelaskan bahwa 

dalam mengembangkan kepariwisataan di suatu daerah, perlu dikenali terlebih 

                                                 
16 World Travel dand Tourism Council. 2003. The Blueprint of New Tourism. WTTC: London.hal 
24-25 
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dahulu sifat dari pengembangan yang akan dilakukan tersebut. Beberapa hal yang 

perlu dikenali dari pengembangan pariwisata di suatu daerah antara lain17: 

1. Kebijakan untuk pembangunan daerah. 

2. Akses area dan jaringan transportasi yang dapat menghubungkan antara objek, 

fasilitas, dan layanan lainnya di area tersebut. 

3. Tipe dan lokasi atraksi pariwisata yang ada di daerah itu. 

4. Lokasi-lokasi pengembangan kegiatan kepariwisataan termasuk area 

perhotelan/resort 

5. Jumlah atau jenis dan lokasi akomodasi wisatawan dan fasilitas layanan yang 

dibutuhkan. 

6. Kondisi lingkungan perwilayahan, sosial budaya, ekonomi dan analisis 

dampak 

7. Tingkat edukasi masyarakat dan program-program pendukung yang telah 

dikembangkan di sekitar obyek wisata 

8. Strategi pemasaran yang telah dilakukan dan program-program promosi 

lainnya 

9. Struktur dan hierarki organisasi, legislasi, regulasi, dan kebijakan investasi 

Komponen-komponen pengembangan kepariwisataan lainnya yang harus 

dilibatkan dalam pengembangan kepariwisataan di suatu daerah yaitu 18: 

1. Kegiatan para wisatawan termasuk mendeskripsikan daerah atau wilayah, 

lingkungan alam, fitur, dan kegiatan lainnya yang berada di tempat wisata. 

2. Akomodasi di objek wisata yang menjadi fasilitas bagi pengunjung yang 

menginap. 
                                                 
17 Inskeep, Edward. 1991. Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development 
Approach. Van Nostrand Reinhold: New York. hal 
18 Ibid. 
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3. Fasilitas lain yang mendukung semua kegiatan pengembangan kepariwisatan, 

seperti pusat informasi wisata, restoran, pusat cinderamata atau perbelanjaan, 

bank, penukaran uang, retail, outlet penyedia barang kebutuhan, spa, salon, 

perawatan kesehatan, layanan keamanan dan perlindungan, serta fasilitas tiket. 

4. Layanan dan fasilitas transportasi mendukung pergerakan wisatawan untuk 

sampai ke objek wisata yang akan dikunjungi. 

5. Infrastruktur pendukung lainnya seperti listrik dan telekomunikasi 

6. Pihak yang berkompeten dengan kegiatan pembangunan pariwisata. 

Menurut Davidson dan Maitland pengembangan pariwisata di daerah pada 

dasarnya berkaitan dengan tiga hal pokok yaitu ekonomi, sosial budaya, dan 

lingkungan19. Di sisi lain, Gartner beranggapan bahwa pariwisata adalah agen 

stimulus pembangunan di suatu daerah karena pariwisata mampu mendukung 

penciptaan lapangan kerja, mendatangkan pendapatan, dan meningkatkan 

pengembangan sarana-prasarana wilayah, jaringan transportasi, peningkatan 

jumlah penduduk, serta memicu masuknya sumber-sumber investasi dari luar 

daerah. Industri pariwisata salah satu pilar pembangunan nasional, bisa dilihat dari  

kontribusi yang telah diberikan dalam penerimaan devisa negara, pendapatan 

daerah, perkembangan pembangunan daerah, penyerapan investasi dan juga 

menambah lapangan kerja.  

Untuk mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu industri 

yang ideal haruslah berlandaskan empat prinsip dasar berikut ini:  

                                                 
19 Middleton, Victor T.C. 1994. Marketing of Travel and Tourism, Buttenworth-Heinemann Ltd.: 
London. 
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1. Kelangsungan ekologi, dimana dalam pengembangan pariwisata wajib 

memelihara dan menjaga sumber daya alam yang menjadi daya tarik para 

wisatawan. 

2. Kelanjutan kehidupan social budaya, pengembangan pariwisata harus 

mampu mengundang dan meningkatkan peran masyarakat untuk 

pengawasan, baik itu sumber daya yang baik melalui nilai-nilai budaya 

masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat yang dianut atau 

dipercaya selama ini. 

3. Ekonomi berkelanjutan, pembangunan pariwisata mampu memberikan 

lapangan kerja. 

4. Meningkatkan standar hidup masyarakat lokal, dengan terlibat dalam 

pembangunan pariwisata di daerahnya. Untuk pembangunan pariwisata 

sangat perlu dukungan dan perencanaan yang baik dengan sasaran 

utamanya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

2.1.2. Landasan Konseptual 

Penyelenggaraaan kepariwisataan harus dilaksanakan berdasarkan 

asas/prinsip yang disebutkan pada Pasal 2 UU Republik Indonesia No. 10 Thn 

2009 yaitu:20 

a. Prinsip manfaat, bahwa penyelenggaraan pariwisata harus dimanfaatkan 

semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

b. Prinsip kekeluargaan, yaitu pembangunan pariwisata harus dilaksanakan 

untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa, dimana dilakukan oleh 

seluruh lapisan masyarakat dengan jiwa dan semangat kekeluargaan. 

                                                 
20 Undang-Undang Noimor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 
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c. Prinsip adil dan merata, yaitu hasil pembangunan pariwisata harus 

dinikmati merata oleh masyarakat. 

d. Prinsip keseimbangan, yaitu pembangunan pariwisata bukan cuma 

memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial 

budaya serta meningkatkan hubungan antar manusia dalam meningkatkan 

kehidupan. 

e. Prinsip Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan penyelenggaraan 

kepariwisataan harus mampu dan memiliki komitmen dalam upaya untuk 

menyediakan kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani bagi diri pribadi 

dan keluarga. 

f. Prinsip kelestarian, yaitu penyelenggaraan kepariwisataan memikul 

kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan 

sesamanya dalam satu generasi, dengan melakukan upaya pelestarian 

ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan. 

g. Prinsip partisipatif, setiap anggota masyarakat didorong untuk aktif dalam 

proses pengambilan keputusan untuk melakukan pembangunan pariwisata 

secara langsung maupun tidak langsung. 

h. Prinsip demokratis, yaitu bahwa penyelenggaraan pariwisata adalah 

aspirasi rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

i. Prisnsip kerukunan, yaitu bahwa penyelenggaraan pariwisata harus 

memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial 

budaya. 

j. Prinsip kesatuan, yaitu penyelengaraan pariwisata didorong untuk 

meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. 
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2.2. Landasan Yuridis 

Landasan di dalam hukum berarti yang melandasi atau yang mendasari, 

sementara hukum dapat diartikan aturan yang harus dipatuhi, peraturan yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana apabila tidak dipatuhi 

mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan, oleh sebab itu dalam menyelesaikan 

tesis ini, mulai dari latar belakang, Peneliti mencari landasan hukum yang berlaku, 

landasan peraturan yang ada saat ini sehingga tulisan yang Peneliti sampaikan 

berdasar hukum atau peraturan yang kuat, hal itu sangat penting mengingat dalam 

membuat sesuatu tidak diberbolehkan untuk menentang peraturan atau hukum 

yang berlaku. Landasan yuridis dalam Penelitian ini adalah sbb: 

 2.2.1    Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

“Pasal 32 UUD 1945: 
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 

peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 
kekayaan budaya nasiona". 
 

 “Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
 (3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. 

 
Pasal 32 dan Pasal 33 UUD Republik Indonesia Tahun 194521 menjadi 

landasan konstitusional utama untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek 

dan daya tarik wisata yang ada dalam bentuk kekayaan alam yang indah, 

keragaman flora dan fauna, keanekaragaman tradisi dan budaya, serta warisan 

sejarah bangsa Indonesia, ini adalah sumber daya utaman dan modal untuk 

                                                 
21 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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pengembngan pariwisata dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat yang adil dan merata, pengembangan pariwisata dilakukan melalui 

pengembangan sumber daya alam yang beragam menjadi sarana aspirasi atau 

impian bangsa dalam mencapai atau mewujudkan keadilan sosial yang adil bagi 

seluruh rakyat Indonesia.  

2.2.2   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan.  

Dalam “Psl 1 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang 
dimaksud dengan:22 

1. Wisata yaitu perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang  
mengunjungi tempat atau daerah tertentu dengan tujuan berekreasi, untuk 
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 
yang dikunjungi. 

2. Wisatawan yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan wisata. 
Wisatawan ada dua jenis, wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. 

3. Pariwisata ialah segala macam kegiatan wisata yang didukung dengan 
berbagai fasilitas juga layanan yang disediakan oleh pihak-pihak terkait 
yaitu masyarakat lokal, pengusaha, pemerintah daerah dan pemerintah 
pusat. 

4. Kepariwisataan ialah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan 
pariwisata dan bersifat multidimensi juga multidisiplin, sebagai wujud 
kebutuhan setiap orang dan negara, serta terjadinya interaksi yang baik 
antara wisatawan dengan masyarakat lokal, antara sesama wisatawan, 
juga interaksi dengan pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha 
yang berhubungan dengan kepariwisataan. 

5. Daya tarik wisata yaitu segala yang memiliki keunikan, keindahan, dan 
nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, keanekaragaman budaya, 
dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 
para wisatawan. 

6. Daearah tujuan para wisatawan atau destinasi pariwisata adalah 
kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 
fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwjudnya kepariwisataan. 

7. Usaha Pariwisata ialah usaha yang menyediakan barang-barang atau 
jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan dan 
penyelengaraan pariwsata. 

8.  Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekolompok orang yang 
melakukan kegiatan-kegiatan dibidang usaha kepariwisataan. 

                                                 
22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 
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9. Defenisi dari industri kepariwisataan yaitu kumpulan-kumpulan usaha 
dibidang pariwisata yang saling berkaitan satu sama lain untuk 
menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 
wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di daerah-daerah. 

10. Kawasan atau wilayah strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki 
fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan 
pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih 
aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan 
sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan 
kemanan. 

11. Kompetensi ialah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 
dimiliki, dihayati juga dikuasai oleh para pekerja yang berhubungan 
dengan pariwisata, supaya dapat mengembangkan profesionalitas di 
dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dibidang pariwisata.. 

12. Sertifikasi yaitu proses pemberian sertifikat kepada para pengusaha dan 
pekerja pariwisata dalam mendukung peningkatan mutu produk-produk  
pariwisata, juga pelayan, dan pengelolaan kepariwisataan. 

13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Repblik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

14. Pemerintah Daerah yaitu dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan 
perangkat daerah lainnya, sebagai unsur penyelengaraan pemerintah 
daerah. 

15. Menteri adalah yang ditunjuk oleh presiden, dimana tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang kepariwisataan.” 
 
“Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adapun kepariwisataan 

bertujuan beberapa hal sebagai berikut: 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
c. menghapus kemiskinan; 
d. mengatasi pengangguran; 
e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 
f. memajukan kebudayaan; 
g. mengangkat citra bangsa; 
h. memupuk rasa cinta tanah air; 
i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan 
j. Mempererat persahabatan antar bangsa.” 

 
“Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisitaan 

diselengarakan dengan prinsip-prinsip dibawah ini: 
a. Sangat menjunjung tinggi norma agama juga nilai budaya sebagai konsep 

hidup dalam keseimbangan, hubungan antara manusia dengan manusia, 
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan antara manusia 
dan lingkungan; 

b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman agaman, keragaman 
budaya dan kearifan lokal. 

c. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, 
kesetaraan dan keadilan. 
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d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup supaya tidak rusak. 
e. Memperdayakan masyarakat lokal/masyarakat setempat. 
f. Menjamin keterpaduan antar sektor usaha, antar daerah dan pusat ke 

daerah, yang merupakan satu kesatuan dan keterpaduan antar pemangku 
kepentingan. 

g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dan kesepakatan internasional dalam 
dunia pariwisata. 

h. Memperkukuh keutuhan bangsa dan Negara kesatuan Republik 
Indonesia.” 
 
“Pasal 7 Undang-Undang Kepariwisataan disebutkan ada 4 (empat) pilar 

dalam pembangunan kepariwisataan yaitu: 
a. Industri pariwisata, yaitu sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan 

berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan. 
b. Destinasi pariwisata, yaitu suatu wilayah geografis yang memiliki daya 

tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. 
c. Pemasaran, yaitu upaya menginformasikan atau mengiklankan atau 

mempromosikan suatu kawasan wisata sehingga menjadi terkenal, laku 
dan didatangi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. 

d. Kelembagaan kepariwisataan, yaitu kesatuan unsur beserta jaringannya 
yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, 
pemerintah daerah dan masyarakat yang secara berkesinambungan guna 
pencapaian tujuan yang diharapkan dibidang kepariwisataan.”  
 
Di dalam “Psl 8 Undang-Undang Kepariwisataan menyebutkan sebagai 

berikut: 
(1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk 

pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk 
pembangunan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan 
propinsi, dan rencana induk kepariwisataan kabupaten/kota. 

(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
merupakan bagian intergral dari rencana pembangunan jangka panjang 
nasional.” 
 
“Pasal 9 Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, 

menyebutkan sebagai berikut: 
(1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan 

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan 
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. 

(3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 Ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah 
kabupaten/kota. 

(4) Penyusunan rencana induk kepariwisataan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan 
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ayat (30 dilakukan dengan melibatkan pemangku 
kepentingan. 

(5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (40 meliputi 
perencanaan pembangunan industri pariwisatam 
destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan 
kepariwisataan.” 
 

“Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kawasan 
strategis yaitu: 

(1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan 
memperhatikan aspek: 

a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial 
menjadi daya tarik wisata; 

b. potensi pasar; 
c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan menjaga 

persatuan bangsa dan keutuhan wilayah; 
d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran 

strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan 
hidup; 

e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha 
pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; 

f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan 
g. ke khususan dari wilayah.   

(2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi 
dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

(3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspe budaya, 
sosial, dan agama masyarakat setempat.” 
 

Pada “Pasal 14 Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 
tentang usaha pariwisata disebutkan bahwa usaha kepariwisataan meliputi antara 
lain: 

a. daya tarik wisata; 
b. kawasan pariwisata; 
c. jasa transportasi wisata; 
d. jasa perjalanan wisata; 
e. jasa makanan dan minuman; 
f. penyediaan akomodasi; 
g. penyelengaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 
h. penyelengaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, 

dan pameran; 
i. jasa informasi pariwisata; 
j. jasa konsultan pariwisata; 
k. jasa pramuwisata; 
l. wisata tirta; dan  
m. Spa.”  
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Pada “Pasal 18 Undang-Undang Kepariwisataan dikatakan bahwa  
Pemeritah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola 
urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan” 

 
Pada “Pasal 19 Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Thn 2009 

disebutkan: 
(1) Setiap orang berhak; 

a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; 
b. Melakukan usaha pariwisata; 
c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau 
d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. 

(2) Setiap orang dan / atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi 
pariwisata mempunyai hak prioritas: 

a. menjadi pekerja/buruh 
b. konsinyasi; dan/atau 
c. pengelolaan” 

 
“Pasal 20 UU Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 setiap wisatawan 

berhak untuk memperoleh: 
a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; 
b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standart; 
c. perlindungan hukum dan keamanan; 
d. pelayanan kesehatan; 
e. perlindungan hak pribadi; dan 
f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko 

tinggi.” 
 

“Pasal 22 Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 disebutkan 
bahwa setiap pengusaha pariwisata berhak: 

a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang 
kepariwisataan; 

b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; 
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan 
d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 
 
Pasal 23 s.d Pasal 26 UU No. 10 Thn 2009 tentang kewajiban sebagai 

berikut: 

“Pasal 23 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, 
serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; 
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b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha 
pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam 
berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; 

c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional 
yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum 
tergali; dan 

d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam 
rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative 
bagi masyarakat luas.” 

 
“Pasal 24 

Setiap orang berkewajiban: 
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; 
b. memelihara dan melestarikan lingkungan; 
c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan 
d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar 

kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum”. 
 

“Pasal 26 
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: 

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; 

b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab; 
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; 
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan 

keselamatan wisatawan; 
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha parwisata dengan 

kegiatan yang beresiko tinggi; 
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi 

setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; 
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam 

negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local; 
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; 
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program 

pemberdayaan masyarakat; 
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melangar kesusilaan 

dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; 
k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; 
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; 
m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalu kegiatan usaha 

keparariwisataan secara bertanggunjawab; dan 
n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
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Psal 28 s.d Psl 32 UU Kepariwisataan Nomor 10 Thn 2009 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah: 

“Pasal 28 
Pemerintah berwenang: 

a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan 
nasional; 

b. mengkordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas 
provinsi; 

c. menyelengarakan kerjasama internasional di bidang kepariwisataan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. menetapkan daya tarik wisata nasional; 
e. menetapkan destinasi pariwisata nasional; 
f. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem 

pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; 
g. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang kepariwisataan; 
h. memelihara, mengembangkan dan melestarikan asset nasional yang 

menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; 
i. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional; 
j. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan; 
k. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan 

dengan keamanan dan keselamatan wisatawan; 
l. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki 

masyarakat; 
m. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelengaraan 

kepariwisataan; dan 
n. Mengalokasikan anggaran kepariwsataan.” 

 
“Pasal 29 

Bawa pemerintah provinsi berwenang: 
a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan 

provinsi; 
b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; 
c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha 

pariwisata; 
d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi; 
e. menetapkan daya tarik wisata provinsi; 
f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang 

berada di wilayahnya; 
g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan 
h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan”. 

 
“Pasal 30 

Bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang: 
a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan 

kabupaten/kota; 
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b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; 
c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; 
d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha 

pariwisata; 
e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; 
f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk 

pariwisata yang berada di wilayahnya; 
g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; 
h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup 

kabupaten/kota; 
i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; 
j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan 
k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.” 

 
“Pasal 32 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan 
penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan 
pengembangan kepariwisataan. 

(2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah 
mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional. 

(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi 
kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.” 
 
“Pasal 33 Undang-Undang Kepariwisataan tentang kordinasi disebutkan 

bahwa: 
(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah 

melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, 
program, dan kegiatan kepariwisataan. 

(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina; 
b. bidang keamanan dan ketertiban; 
c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, 

telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; 
d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan 
e. Bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.” 

 
Psl 43 s.d Pasal 49 UU No. 10 Thn 2009 tentang Badan Promosi 

Pariwisata daerah menyebutkan: 

“Pasal 43 
(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi 

Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan 
kabupaten/kota. 

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. 
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(3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib 
berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. 

(4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.” 
 

“Pasal 48 
(1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas: 

a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; 
b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan 

devisa; 
c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; 
d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis 
pariwisata. 

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai: 
a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat 

dan daerah; dan 
b. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.” 

 
Pasal 57 s.d Pasal 61 UU Kepariwisataan No.10 Thn 2009 tentang 

pendanaan disebutkan sebagai berikut: 

“Pasal 57 
Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

pemerintah daerah,pengusaha dan masyarakat.” 
 

 “Pasal 58 
 Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, 
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.” 
 

 “Pasal 59 
 Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang 
diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan 
budaya” 

 “Pasal 61 
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi 
usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan” 
 

Pasal 64 s.d Psl 66 UU Kepariwisataan No.10 Thn 2009 tentang Pidana: 

“Pasal 64 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya 

tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
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(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, 
atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
 

2.2.3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

 Indonesia adalah berciri Nusantara yang meliputi darat, laut, ruang udara dan 

termasuk ruang di bumi, karena sumber daya perlu ditingkatkan maka upaya 

pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana, efisien dan efektif berdasarkan 

aturan perencanaan tata ruang, sehingga kualitas ruang nasional dapat  keberlanjutan  

demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan 

konstitusi UUD 1945. Untuk meningkatkan dan memperkuat ketahanan nasional 

berdasarkan Wawasan Nusantara, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang 

memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan 

perencanaan tata ruang, otoritas tersebut danggap perlu diatur sedemikian rupa untuk 

menjaga keharmonisan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, agar 

tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.  

“Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:23 

1. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempatmanusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

2. Tata ruang, adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
3. Struktur ruang, adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 
hubungan fungsional. 

4. Pola ruang, adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budi daya. 

5. Penataan ruang, adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

                                                 
23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
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6. Penyelenggaraan penataan ruang, adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 

7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

8. Pemerintah daerah, adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. 

9. Pengaturan penataan ruang, adalah upaya pembentukan landasan hukum 
bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan 
ruan 

10. Pembinaan penataan ruang, adalah upaya untuk meningkatkan kinerja 
penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. 

11. Pelaksanaan penataan ruang, adalah upaya pencapaian tujuan penataan 
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 
dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

12. Pengawasan penataan ruang, adalah upaya agar penyelenggaraan 
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

13. Perencanaan tata ruang, adalah suatu proses untuk menentukan struktur 
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana 
tata ruang. 

14. Pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan 
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 
pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

15. Pengendalian pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan tertib 
tata ruang. 

16. Rencana tata ruang, adalah hasil perencanaan tata ruang. 
17. Wilayah, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 
aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

18. Sistem wilayah, adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 

19. Sistem internal perkotaan, adalah struktur ruang dan pola ruang yang 
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. 

20. Kawasan, adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi 
daya. 

21. Kawasan lindung, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan. 

22. Kawasan budi daya, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

23. Kawasan perdesaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
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24. Kawasan agropolitan, adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih 
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian 
dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya 
keterkaitan fungsional danhierarki keruangan satuan sistem permukiman 
dan sistem agrobisnis. 

25. Kawasan perkotaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

26. Kawasan metropolitan, adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas 
sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan 
inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki 
keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan 
prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara 
keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 

27. Kawasan megapolitan, adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau 
lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan 
membentuk sebuah sistem. 

28. Kawasan strategis nasional, adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara 
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, 
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang 
telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 

29. Kawasan strategis provinsi, adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 

30. Kawasan strategis kabupaten/kota, adalah wilayah yang penataan 
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting 
dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan. 

31. Ruang terbuka hijau, adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja 
ditanam. 

32. Izin pemanfaatan ruang, adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

33. Orang, adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 
34. Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam bidang penataan ruang.” 
 

“Pasal 2 
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang 

diselenggarakan berdasarkan asas: 
a. keterpaduan; 
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 
c. keberlanjutan; 
d. keberdayagunaan dan keberhasil gunaan; 
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e. keterbukaan; 
f. kebersamaan dan kemitraan; 
g. pelindungan kepentingan umum; 
h. kepastian hukum dan keadilan; dan 
i. Akuntabilitas.” 

 
Pada “Pasal 3 disebutkan penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan 

untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang dicita-citakan yaitu aman, 
nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan 
Ketahanan Nasional dengan: 

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 
buatan; 

b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 
dan 

c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.” 
 

“Pasal 11 
(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan penataan ruang meliputi: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan 
kawasan strategis kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota; dan 
d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. 

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; 
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah 
kabupaten/kota melaksanakan: 

a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota. 
(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada 
pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. 

(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota: 
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a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana 
umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka 
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 

b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang. 

(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi 
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah 
daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Sebelum Penelitian ini sudah ada Penelitian yang lebih dulu mengenai 

pengembangan kepariwisataan yang berkaitan dengan UU No. 10 Thn 2009 

tentang Kepariwisataan sebagai berikut: 

No Nama Peneliti Terdahulu Judul Penelitian 

1 Muslim Aziz, Tesis. 

Universitas Gadjah Mada 

Harmonisasi UU No. 10 Thn 2009 Tentang 

Kepariwisataan Dengan Praktik Pedagangan 

Internasional Jasa Pariwisata di Indonesia. 

Penelitian dilakukan dengan penelitian hukum 

normatif-empiris.  

Fokus Penelitian terletak pada efektifitas UU 

No. 10 Thn 2009 tentang Kepariwisataan 

terhadap praktek perdagangan internasional di 

bidang jasa pariwisata di Indonesia. 

2 Eka Puradinata, Tesis. 

Universitas Internasional 

Batam. 

Implementasi Kebijakan Pariwisata Di 

kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

Penelitian dilakukan dengan metode 

penelitian empiris/sosiologis. 

Fokus penelitian yaitu Implementasi 
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Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Bintan. 

3 Maulidia Fatmawati 

Dewi, Skripsi. 

Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Tanggung Jawab PT. Destinasi Garuda 

Wisata Terhadap Pengguna Jasa Travel Di 

Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999. 

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis 

empiris. 

Fokus penelitian adalah terletak pada 

Pertanggung Jawaban PT. Destinasi Garuda 

Wisata Terhadap Pengguna Jasa Travel Di 

Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999. 

4 Yeni Rosita, Tesis. 

Universitas Pasundan. 

Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Usaha 

Pengelolaan Pariwisata Daerah Dihubungkan 

Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2009 Tentang Kepariwisataan. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan 

yuridis normatif. 

Fokus penelitian terletak pada Aspek Hukum 

Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan 

Pariwisata Daerah Dihubungkan Dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan. 
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2.4 Landasan Teori 

Dalam penelitian landasan teori diperlukan untuk memberikan arahan atau 

sebagai acuan didalam menganalisis suatu permasalahan yang dirumuskan, untuk 

menganalisis rumusan permasalahan tersebut dibutuhkan teori-teori yang relevan, 

adapun tujuan dari teori tersebut agar permasalahan yang di teliti dapat dijelaskan 

secara terperinci, teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: Teori Hukum 

dan Pembangunan Oleh Mochtar Kusumaatmaadja.Fungsi hukum dikatakan 

sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam konteks pembangunan, sedangkan 

yang dimaksud dengan pembaharuan adalah sebagai penyalur arah aktifitas 

manusia yang diharapkan oleh pembangunan.Mochtar Kusumaatmaadja 

mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana 

pembangunan masyarakat.24  

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terus berjuang untuk dapat 

terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pembangunan terus dilakukan baik 

pembangunan ekonomi maupun pembangunan hukum, bukti nyata pembangunan 

hukum yang telah dilakukan di Indonesia adalah merubah sistem pemerintahan 

pusat dengan sistem desentralisasi, dimana dengan sistem tersebut kita dapat 

mengenali keberadaan pemerintahan daerah atau otonomi daerah, oleh sebab itu 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan 

Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja.  

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja adalah salah 

satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk 

berdasarkan Pancasila.Dasar lahir, tumbuh dan berkembangnya Teori Hukum 

                                                 
24 Moctar Kusumaatmadja, Kosep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006. 
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Pembangunan diciptakan oleh salah satu ahli hukum warga negara Indonesia asli, 

membuat teori Hukum Pembangunan relatif sesuai ketika diterapkan pada 

masyarakat Indonesa. Ada beberapa argumen mengapa Teori Hukum 

Pembangunan mengundang banyak perhatian, jika dijelaskan aspek secara global 

adalah:  

1. Teori Hukum Pembangunan diciptakan orang Indonesia dengan melihat 

dimensi dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan 

mengukur dimensi Teori Hukum Pembangunan yang lahir, tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, jika diterapkan dalam 

penerapannya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat 

Indonesia yang majemuk.  

2. Secara dimensi Teori Hukum Pembangunan menggunakan kerangka acuan 

tentang cara hidup masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan asas 

Pancasila yaitu kekeluargaan, sehingga norma, prinsip, insitusi dan aturan 

yang terkandung dalam Teori Hukum Pembangunan adalah dimensi yang 

relative sudah meliputi struktur, budaya, dan substansi. 

3. Pada dasarnya, Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar bagi fungsi 

hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (hukum sebagai alat 

rekayasa sosial) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi 

bangsa Indonesia sebagai negara berkembang. 

Mochtar Kusumaatmadja dapat mengubah pemahaman hukum sebagai 

alat, menjadi hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat, dimana pokok 

pikiran yang telah melandasi adalah ketertiban dan keteraturan untuk 

pengembangan dan upaya pembaruan yang diinginkan dan hukum dalam norma 
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diharapkan dapat mengarahkan aktifitas manusia kearah yang diinginkan oleh 

pembangunan dan pembaruan tersebut. Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja 

berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum 

sebagai alat yaitu: 

1. Peranan undang-undang di Indonesia untuk proses pembaruan hukum lebih 

menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dimana 

menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada 

tempat lebih penting. 

2. Konsep dimana hukum sebagai alat dapat menghasilkan yang tidak jauh 

berbeda dengan penerapan legisme seperti yang pernah diadakan di era Hindia 

Belanda. 

3. Jika definisi hukum di sini juga termasuk hukum internasional, maka konsep 

hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat berarti telah diterapkan jauh 

sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai dasar kebijakan hukum 

nasional di Indonesia. 

Terdapat duan dimensi inti dari Teori Hukum Pembangunan yang dibuat 

oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu:25 

1. Ketertiban atau keteraturan dalam konteks pembaruan atau pengembangan 

adalah sesuatu yang diinginkan bahkan dianggap mutlak. 

2. Hukum dalam arti aturan atau regulasi hukum memang bisa berfungsi sebagai 

pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia 

yang diinginkan menuju pembaruan. 

 

                                                 
25 Moctar Kusumaatmadja, Kosep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006, 
hlm. 88 
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