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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa keragaman budaya dan kreativitas karya seni dan inovasi
masyarakat, kekayaan peninggalan arkeologis dan sejarah serta
keindandahan dan keunikan alam, flora dan fauna sebagai karuniaTuhan
yang Maha Esa merupakan suber daya pembangunan kepariwisataan
untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara, perlu mengarahkan pembangunan kepariwisataan yang
berdasarkan pada tata kelola destinasi pariwisata yang diselenggarakan
dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian destinasi secara
inovatif, sistemik dan koordinatif oleh para pemangku kepentingan
pariwisata yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan
akademisi;
c. bahwa undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan perubahan
prinsip dan paradigma penyelenggaraan pariwisata;
d. bahwa salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah dapat mengajukan rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan, pembentukan dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
e. bahwa Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai
dengan lingkup tugasnya telah menyusun dan mengkaji terhadap
Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang
nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
f. bahwa rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf
e telah disampaikan dan diputusakan dalam Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mewujudkan keselarasan
konsep rancangan undang-undang dimaksud dengan Pancasila, tujuan
nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan memuat kesesuaian unsur filosofis, yuridis, sosiologis, serta politis;
g. bahwa rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf
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Mengingat

e telah disamppaikan dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan g perlu menetapkan
keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang
Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang
nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
: 1. Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Tata Tertib;
Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-10
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013
Tanggal 26 Februari 2013
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sektor pariwisata berperan penting dalam menggerakkan ekonomi dunia. Kontribusinya terhadap
PDB dunia terus meningkat dan penyediaan lapangan pekerjaan pariwisata juga semakin tinggi.
Pertumbuhan pariwisata saat ini mencapai angka 5% atau dua-tiga kali lebih tinggi daripada
pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara itu, pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia mencapai
11% pada tahun 2011. Tingginya pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia terlihat pada
penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata menempati urutan kelima dengan angka
menembus 8,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp75 triliun pada tahun yang sama. Kondisi ini
menunjukkan bahwa daya tahan pariwisata di tengah ketidakpastian ekonomi global tetap kuat
sehingga sektor ini terus mengalami pertumbuhan.
Untuk sektor pariwisata Indonesia kekayaan alam dan budaya merupakan komponen
penting. Kekayaan alam Indonesia sangat unik karena berada di garis khatulistiwa. Posisi ini
menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan matahari yang menyinari selama 12 jam.
Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara
kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni,
serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Tak heran Indonesia
menjadi negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93.000 km² dan panjang pantai
sekitar 81.000 km² atau hampir 25% dari panjang pantai di dunia. Dengan karakteristik tersebut,
wisata bahari menjadi andalan pariwisata Indonesia dan terkenal di seluruh dunia. Keindahan
taman lautnya diminati para penyelam dunia. Contohnya, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara
dan Taman Laut Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Indonesia memiliki kawasan terumbu karang
terkaya di dunia dengan lebih dari 18% terumbu karang dunia, serta lebih dari 3.000 spesies ikan,
590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan. Kekayaan biota laut
tersebut menciptakan sekitar 600 titik selam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Taman
laut Bunaken yang terletak di Sulawesi Utara memiliki 25 titik selam dengan kedalaman hingga
1.556 meter. Hampir 70% spesies ikan di Pasifik Barat dapat ditemukan di Taman Nasional ini.
Terumbu karang di taman nasional ini tujuh kali lebih bervariasi dibandingkan dengan Hawaii. Raja
Ampat di Provinsi Papua Barat adalah taman laut terbesar di Indonesia yang memiliki beraneka
ragam biota laut dan dikenal sebagai lokasi selam scuba yang baik karena memiliki daya pandang
yang mencapai hingga 30 meter pada siang hari. Hasil riset lembaga Konservasi Internasional
pada tahun 2001 dan 2002 menemukan setidaknya 1.300 spesies ikan, 600 jenis terumbu
karang dan 700 jenis kerang di kawasan Raja Ampat. Sementara itu, di Taman Laut Wakatobi
terdapat panorama keindahan alam bawah laut yang memiliki 25 buah gugusan terumbu karang.
Gugusan terumbu karang dapat dijumpai sekitar 112 jenis dari 13 famili yang terletak pada 25 titik
di sepanjang 600 km garis pantai. Di samping keindahan terumbu karangnya, taman laut tersebut
juga memiliki ragam spesies ikan. Wisata bahari lainnya adalah Pulau Bawah yang terletak di
Provinsi Kepulauan Anambas (Kep. Riau). Pulau ini memiliki pesona wisata bahari yang luar
biasa. Selain memiliki pasir putih dan gugusan pulau yang menawanm, gugusan Pulau Bawah
terdiri atas lima pulau yakni, Bawah, Sanggah, Murbah, Lidi, dan Elang. Formasi kelima pulau
itulah yang membentuk laguna. Laguna dibentuk oleh gugusan pulau di tengah lautan lepas.
Ketika air sedang surut, gugusan pulau akan tersambung punggungan pasir dan membentuk
pembatas antara air laut di dalam dan di luar gugusan pulau. Luas total daratannya sekitar 100
hektare.
Selain kekayaan alamnya, Indonesia terkenal dengan keberagaman budaya yang mencerminkan
sejarah dan bermacam-macam etnis. Indonesia memiliki suku bangsa yang terbanyak di dunia,
yaitu terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis, bahkan di Papua saja terdapat 270 suku.
Dengan jumlah suku sebanyak itu menjadikan Indonesia memiliki bahasa daerah terbanyak,
yaitu 628 bahasa yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia. Meskipun banyak memiliki
bahasa daerah, bahasa Indonesia mampu menyatukannya tanpa menghilangkan tutur bahasa
daerahnya. Inventarisasi adat dan upacara di Indonesia sebanyak 408 buah pada tahun 2008.
Adapun dilihat dari keragaman etnis, terdapat 23,36 ribu desa dengan satu etnis, dan 52,04 ribu
dengan multietnis. Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali
merupakan contoh tujuan wisata budaya yang terkenal di dunia. Candi Borobudur di Jawa Tengah
memiliki Monumen Budha terbesar di dunia yang tingginya mencapai 42 meter yang terdiri atas
10 tingkat, memiliki panjang relief yang indah, dan mencapai lebih dari 1 km. Sementara itu,
Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun pada zaman
Mataram Hindu (Jawa kuno) yang konon dibangun sebagai tandingan Candi Budha Borobudur
dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Berdasarkan data sensus 2010
Indonesia terdiri atas 1.128 suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut menghasilkan
keberagaman hasil budaya seperti jenis tarian, alat musik, dan adat istiadat. Beberapa pergelaran
tari sangat terkenal di dunia internasional, misalnya, Sendratari Ramayana yang menceritakan
perjalanan Rama dan dipentaskan di kompleks Candi Prambanan. Salah satu tempat wisata
budaya yang terkenal adalah Provinsi Bali. Keanekaragaman budaya Bali berbentuk musik seperti
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berbentuk gamelan, rindik, jegog, dan genggong, atau seni tari, seperti tari barong, tari kecak,
pendet, gambuh, dan joged. Keunggulan Bali adalah masyarakatnya yang masih memegang
teguh warisan dan tradisi leluhurnya seperti ritual pemakaman di desa Trunyan. Tubuh orang
yang sudah meninggal dibungkus dengan kain kafan dan selanjutnya diletakkan di atas tanah
yang di bawahnya menyan yang dikelilingi anyaman dari pohon bambu atau yang disebut ancak
saji dan mayat tidak mengeluarkan bau sedikit pun.
Peran Pemerintah sangat penting terutama dalam mengelola sumber daya alam dan budaya
yang menjadi aset bernilai tinggi di sektor pariwisata. Pemerintah juga bertanggung jawab
untuk melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya.
Dalam upaya mengembangkan pariwisata, pemerintah terus melakukan pembangunan
dan menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas,
melakukan kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan pihak wisata, serta mengatur
dan mempromosikannya ke luar negeri. Pemerintah mengantisipasi perubahan perkembangan
kepariwisataan dengan mengembangkan produk wisata yang lebih bertanggung jawab terhadap
lingkungan dan memberikan apresiasi pada komunitas pada destinasi yang bersangkutan,
misalnya, wisata budaya, wisata bahari, dan wisata kreatif serta meningkatkan industri pariwisata
berdaya saing. Selain itu, Pemerintah juga mendukung penguatan manajemen internal melalui
cara-cara pengelolaan destinasi yang melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu,
upaya-upaya Pemerintah tersebut perlu didukung dengan kerangka kebijakan yang kuat untuk
mendorong sekaligus mengendalikan pembangunan pariwisata Indonesia. Sekjen UNWTO, Taleb
Rifai, pada pertemuan Dewan Eksekutif United Nation World Tourism Organization (UNWTO)
ke-93 di Madrid mengemukakan bahwa negara-negara yang mengembangkan pariwisata perlu
menempatkan kebijakan yang tepat karena pariwisata terbukti memiliki dampak berganda yang
luas ke semua sektor dan memicu pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, pertumbuhan
ekonomi sangat dipengaruhi oleh bagaimana perekonomian tersebut ditata dan diperlukan
suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkoordinasi dan terkontrol, serta evaluasi
yang memadai untuk mengurangi dampak kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Untuk
memulainya, perencanaan harus dipersiapkan sekomprehensif mungkin sehingga variabelvariabel yang mendukung roda perekonomian dapat berjalan dengan berkesinambungan dan
dinamis. Suatu perencanaan ekonomi secara singkat merupakan kumpulan sasaran ekonomi
secara kuantitatif yang dapat dicapai pada suatu kurun waktu tertentu.
Penentuan sasaran ekonomi secara parsial menentukan ke mana arah pembangunan dan
tujuan apa yang akan dicapai secara bertahap karena sasaran-sasaran itulah yang akan menjadi
tangga untuk mencapai tujuan perekonomian nasional yang pada dasarnya adalah membantu
terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat, atau sebagaimana yang disebutkan
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam perencanaan ekonomi harus dirumuskan
langkah-langkah yang memperhitungkan pelaku-pelaku ekonomi yang berperan cukup signifikan
dalam perekonomian nasional karena tidak hanya pemerintah yang mampu menjalankan
perekonomian nasional, tetapi sektor swasta pun turut serta berperan dalam menjalankan roda
perekonomian. Oleh karena itu, perencanaan ekonomi harus juga mempertimbangkan sejauh
mana peranan Pemerintah dan sejauh mana peranan swasta atau masyarakat secara luas agar
jalannya perekonomian lebih sinergis. Dengan perencanaan ekonomi yang matang diharapkan
pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih mantap.
Pembangunan yang dimaksud adalah suatu proses untuk memperbaiki kualitas atau taraf
kehidupan semua manusia sehingga pembangunan tidak semata-mata hanya memperhitungkan
ekonomi sebagai acuan suatu keberhasilan meskipun data statistik kuantitatif lebih mudah dan
terlihat lebih empirik untuk dijadikan bukti pencapaian yang biasanya juga lebih mudah diberikan
oleh variabel-variabel ekonomi. Pembangunan sebaiknya tidak didominasi oleh satu atau hanya
beberapa bidang tertentu saja, hal itu hanya akan menimbulkan suatu ketidakseimbangan yang
baru. Pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek:
a. peningkatan taraf kehidupan rakyat yang meliputi tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi
pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan melalui proses pertumbuhan ekonomi yang
relevan;
b. penciptaan kondisi-kondisi yang membantu tumbuhnya kepercayaan rakyat terhadap diri
sendiri serta kelembagaan yang meningkatkan harkat dan martabat manusia; dan
c. peningkatan kebebasan rakyat untuk memilih dengan memperbesar kemungkinan variabel
pilihan mereka.
Dengan demikian keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dilihat dari keberhasilan
pencapaian salah satu sektor saja, semua sisi kehidupan bangsa harus berjalan bersama dalam
pembangunan. Bahwa variabel ekonomi dijadikan acuan adalah suatu realita karena variabelvariabel yang tercakup dalam bidang tersebut lebih bisa dikuantifikasi dan dijadikan acuan untuk
pencapaian suatu target tertentu.
Di samping aspek globalisasi dan teknologi, terdapat juga beberapa faktor yang sekarang
telah menjadi bagian dari faktor internal melalui implementasi perundang-undangan nasional.
Hal itu memberi peranan yang sangat besar terhadap perubahan yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat Indonesia, terutama pada masa pasca-Orde Baru. Perubahan tersebut telah

58

mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional yang kemudian
mempengaruhi kinerja perekonomian dan pariwisata di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut
adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang ini, antara lain, dirancang untuk mengakomodasi wilayah-wilayah di luar Jawa,
khususnya wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang menuntut adanya pengendalian pihak
daerah yang lebih besar. Kebijakan otonomi daerah telah melahirkan sejumlah perubahan yang
cukup penting. Di bidang politik, misalnya, otonomi daerah berdampak positif bagi perkembangan
demokrasi lokal, tetapi di sisi lain kebijakan otonomi daerah juga menimbulkan banyak persoalan
seperti lemahnya kemampuan SDM daerah yang akan mempengaruhi kebijakan daerah dan
implementasinya.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan pihak yang paling bertanggung
jawab dalam menjalankan Pola Pengembangan Pariwisata Nasional dan merumuskannya
dalam sebuah landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan pariwisata
Indonesia. Hal ini telah dilakukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan. Sejauh ini pembangunan pariwisata telah memberikan hasil nyata,
tetapi beberapa studi juga menunjukkan hasil yang kurang mengembirakan, misalnya, rendahnya
kualitas pengelolaan destinasi pariwisata yang dapat dilihat pada praktik tata kelola yang belum
optimal sehingga besaran perolehan sektor pariwisata masih rendah, keterbatasan pemerintah
daerah dalam mengelola potensi pariwisata, dan otonomi daerah cenderung menimbulkan
paradigma lokalitas yang mempengaruhi peran lintas daerah pariwisata. Potret pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan setidaknya telah memberikan
informasi bahwa undang-undang tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan
pada waktu pembentukannya.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam dalam Naskah
Akademik ini adalah pengaturan mengenai tatanan dan kegiatan kepariwisataan di Indonesia.
Untuk itu, permasalahan yang akan diteliti meliputi hal berikut.
a. Bagaimana secara teori, asas, dan pengalaman praktik permasalahan pengaturan mengenai
tatanan dan kegiatan kepariwisataan di Indonesia diatasi?
b. Mengapa perlu suatu Rancangan Undang-Undang sebagai dasar bagi pemecahan masalah
tersebut?
c. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan
Undang-Undang tersebut?
d. Apa jangkauan, arah, dan ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Undang-Undang
tersebut?
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 2005, setiap usaha untuk penyempurnaan
peraturan perundangan direalisasikan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)
yang harus dilengkapi dengan dokumen Naskah Akademik. Secara umum, sesuai dengan ruang
lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini
adalah sebagai berikut:
a. merumuskan permasalahan pembangunan kepariwisataan nasional dengan pengaturan atas
tatanan dan kegiatan kepariwisataan di Indonesia;
b. merumuskan hasil penelitian bahwa permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan
dengan menciptakan sistem pengaturan tatanan dan kegiatan kepariwisataan yang baru
serta memberikan landasan hukum dari pelaksanaan sistem tersebut melalui pembentukan
Rancangan Undang-Undang;
c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan
Rancangan Undang-Undang tersebut; dan
d. merumuskan jangkauan, arah, dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Undang-Undang
tersebut.
Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini menjadi acuan atau referensi
penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.
D. Metodologi
Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif terhadap peraturan perundangundangan dan studi kepustakaan (Creswell, 1994). Apabila penerapan kedua pendekatan ini
masih belum memberikan kejelasan yang memadai mengenai tema-tema tertentu, analisis
sekunder (Chadwick dkk, 1991) terhadap data yang relevan perlu dilakukan sesuai dengan
kebutuhan kajian ini.
Pendekatan normatif yang diterapkan adalah mempergunakan data yang tersedia untuk
melakukan sinkronisasi, baik vertikal maupun horizontal dari produk perundang-undangan
yang menjadi objek penelitian. Sinkronisasi secara vertikal dilakukan menurut hierarki aturan
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perundang-undangan dengan mempergunakan asas perundang-undangan yang berlaku secara
umum, sedangkan secara horizontal mengkaji sejauh mana aturan perundang-undangan
mengatur berbagai hal yang seharusnya diatur (Soekanto, 1986). Dalam hal ini dikaji berbagai
aturan perundang-undangan sederajat yang berkaitan dengan objek yang dikaji, kemudian
dilakukan sinkronisasi dengan berbagai aturan terkait, baik berupa aturan yang sederajat maupun
aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal itu dimaksudkan untuk
menghasilkan suatu rekomendasi untuk melengkapi kekurangan dan menghapuskan kelebihan
atau norma yang saling tumpang tindih.
Bahan yang dipergunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
yang terkait; bahan-bahan sekunder berupa buku, artikel, data statistik; dan bahan-bahan
berupa hasil penelitian lainnya. Bahan-bahan tersebut dipergunakan untuk memperkaya dan
memperdalam analisis terhadap permasalahan yang diteliti, mempertajam kerangka konsepnya
dan dengan adanya data statistik akan semakin memperkuat dan mempertajam analisis yang
dilakukan (Soekanto, 1986). Penggunaan kedua bahan tersebut secara seimbang, dalam arti
antara bahan primer dan sekunder, memiliki tingkat siginfikasi yang sama. Pengumpulan data
dilakukan terutama melalui studi dokumen atau bahan pustaka (Soekanto, 1986).
Studi kepustakaan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa cakupan ruang lingkup kajian
ini sangat luas dan bahwa penekanan memang berada pada luas cakupan tersebut. Dengan
demikian, cara yang paling tepat untuk mengimbangi luas cakupan tersebut adalah dengan
memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang telah tersedia mengenai topik-topik yang relevan dengan
ruang lingkup kajian. Karena luasnya cakupan itu, kajian ini akan bersifat deskriptif-eksplanatoris
(Soekanto, 1986), yaitu memberikan gambaran dan penjelasan terhadap berbagai tema yang
dicakup dalam ruang lingkup kajian sebagaimana ditengarai dalam pokok permasalahan. Kajian
ini juga bersifat eksploratif mengingat dalam menengarai berbagai permasalahan yang harus
dicakup oleh kajian ini dilakukan eksplorasi (Soekanto, 1986) seluas-luasnya terhadap tematema yang relevan, yang untuk kepentingan ini juga dilakukan studi pustaka.
Penggunaan literatur dalam suatu kajian memenuhi beberapa tujuan (Soekanto, 1986) yaitu
a. menyediakan diskusi mengenai studi-studi yang pernah dilakukan terkait dengan kajian yang
tengah diselenggarakan;
b. mengaitkan sesuatu kajian dengan topik-topik yang lebih luas dan mengisi kekosongan yang
ditinggalkan oleh studi-studi terdahulu untuk kemudian mengembangkannya lebih lanjut; dan
c. memberikan suatu kerangka kerja untuk menetapkan kegunaan studi dan sebagai pembanding
bagi kajian lain yang dilakukan terhadap suatu topik yang sama.
Dalam kajian ini, bahan-bahan pustaka pertama kali digunakan secara deduktif untuk
memberikan kerangka atau membatasi ruang lingkup kajian dan menengarai topik-topik dan
tema-tema yang relevan dengannya (Soekanto, 1986). Bahan-bahan pustaka yang dipergunakan
untuk kepentingan tersebut disertai tinjauan berupa ringkasan-ringkasan integratif (Soekanto,
1986).
Karena sampai pada kadar tertentu kajian ini bersifat pengidentifikasian permasalahan dan
sepenuhnya bergantung pada data sekunder, diperlukan suatu ulasan mengenai data sekunder
yang berupa bahan-bahan kepustakaan yang akan dipergunakan dalam kajian ini. Hal itu akan
memberikan jalan untuk menyusun suatu kerangka konsepsional yang memuat berbagai hipotesis
atau definisi kerja. Tinjauan terhadap bahan-bahan pustaka itu akan dilakukan dalam suatu bagian
tersendiri dalam desain penelitian ini. Tinjauan tersebut akan memberikan penjelasan mengenai
permasalahan yang dibahas dalam bahan-bahan tersebut beserta sudut pandang dominannya,
tema sentral kajiannya, simpulan utama dalam kaitannya dengan tema, dan sedapat mungkin
mengulas argumentasi, logika, penekanan, dan kelemahannya (Creswell, 1994). Pada tahap
ini tinjauan pustaka yang disajikan tersendiri itu akan berfungsi sebagai cikal-bakal kerangka
konsepsional yang akan mempersiapkan berbagai definisi kerja bagi penelitian ini.
Sebagai sebuah produk peradaban, produk hukum akan selalu mencerminkan dinamika
masyarakat yang menjadi latar pembentukan produk hukum tersebut. Oleh karena itu,
pembahasan berbagai kendala dan hambatan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan harus diperkaya tidak cukup hanya dengan kajian hukum
semata. Pendekatan ilmu-ilmu sosial akan memperkaya pengungkapan kendala dan hambatan
dari pelaksanaan undang-undang ini. Salah satu pendekatan ilmu sosial yang relevan adalah
pembahasan tentang perubahan sosial yang terjadi begitu cepat di tengah-tengah masyarakat
Indonesia khususnya dan masyarakat global pada umumnya.
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat biasanya selalu
dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor yang sekarang telah menjadi
bagian dari faktor internal adalah implementasi perundang-undangan nasional. Hal itu memberi
peranan yang sangat besar terhadap perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
Indonesia, terutama pada masa pasca-Orde Baru. Perubahan ini telah mendorong terjadinya
perubahan signifikan dalam konfigurasi politik nasional yang kemudian mempengaruhi kinerja
perekonomian dan pariwisata di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu antara
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lain dirancang untuk mengakomodasi wilayah-wilayah di luar Jawa, khususnya wilayah yang
kaya akan sumber daya alam, yang menuntut adanya pengendalian pihak daerah yang lebih
besar. Kebijakan otonomi daerah telah melahirkan sejumlah perubahan yang cukup penting. Di
bidang politik, misalnya, otonomi daerah berdampak positif bagi perkembangan demokrasi lokal.
Di sisi lain kebijakan otonomi daerah juga menimbulkan banyak persoalan seperti lemahnya
kemampuan SDM daerah yang akan mempengaruhi kebijakan daerah dan implementasinya.
Dalam tataran global beberapa perjanjian internasional mengharuskan perubahan paradigma
dan pola pengelolaan pembangunan, terutama bagi aparatur negara. Di antara perjanjianperjanjian internasional itu, satu hal yang signifikan bagi bidang perindustrian adalah deklarasi
tentang Hak atas Pembangunan (Declaration on the Right to Development) yang dikeluarkan oleh
The United Nations High Commissioner for Human Rights. Deklarasi itu menyebutkan bahwa hak
atas pembangunan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dari tiap manusia
dan semua orang berkewajiban untuk berpartisipasi, memberikan kontribusi, dan menikmati
pembangunan ekonomi, sosial, dan politik karena semua hak asasi manusia dapat direalisasikan
seutuhnya. Deklarasi tentang hak atas pembangunan itu juga mencakup di dalamnya hak
untuk menentukan nasib sendiri. Selain berlaku bagi individu dan sekelompok individu, negara
(pemerintah) juga bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas
perencanaan dan pelaksanaan hak atas pembangunan dari segi politik, sosial, dan ekonomi.
Pemberlakuan Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan secara langsung telah mengubah
paradigma pemerintahan tentang konsep pembangunan yang selalu bersifat top-down menjadi
bottom-up dengan memperhatikan bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia.
Untuk melengkapi pendekatan ilmu sosial, pendekatan lain yang juga penting untuk digunakan
dalam pengkajian perundangan tentang perindustrian adalah pendekatan ekonomi yang berbasis
masyarakat. Pendekatan ini telah terbukti menjadi pendekatan penting dalam pengembangan
pariwisata di negara maju.
Dengan kedua pendekatan tersebut, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan diarahkan agar diperoleh peraturan perundang-undangan pariwisata
secara efektif.
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BAB II
KAJIAN TATANAN DAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN
A. Kajian Teoretis
1. Kajian Ilmu Pariwisata
a. Pariwisata sebagai Ilmu
Menurut Oka A. Yoeti pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara
waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk
berusaha (bisnis) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, melainkan semata-mata
untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
Perkembangan pariwisata hingga pada akhirnya menjadi suatu ilmu tidak lepas dari
pertumbuhan pariwisata dunia maupun nasional. Pertumbuhan pariwisata dunia dipantau
oleh UNWTO yang merupakan organisasi internasional yang menangani pariwisata.
UNWITO mencatat bahwa pada tahun 2006 jumlah orang yang melakukan kegiatan
pariwisata sebanyak 846 juta atau meningkat 6% dan menyumbangkan ± 35% total ekspor
jasa dunia dan diperkirakan pada tahun 2020 jumlah wisata akan mencapai 1,6 miliar.
Untuk skala nasional berdasarkan Neraca Satelit Pariwisata Nasional, pada tahun 2003
pendapatan sektor pariwisata mencapai Rp 125 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak
7,52 juta orang. Berdasarkan pengamatan dari indutri pariwisata diperlukan adanya inovasi
dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dua hal tersebut melandasi diperlukanya
pendidikan pariwisata.
Dasar keilmuan pariwisata ada tiga, yaitu sebagai berikut.
1. ONTOLOGI
Objek formal berupa manusia/masyarakat yang melakukan perjalanan.
Fenomena berupa pergerakan wisatawan, aktivitas masyarakat yang menfasilitasi
pergerakan wisatawan.
Implikasi atau akibat-akibat pergerakan wisatawan dan aktivitas masyarakat.
2. EPISTEMOLOGI
Pendekatan sistem, pendekatan kelembagaan, pendekatan produk, dan pendekatan
multidisiplin.
3. AKSIOLOGI
Manfaat-ekonomis, pengalaman, pencerahan, penyegaran fisik dan psikis, serta
aktualisasi diri.
Berdasarkan aspek filosofis di atas, ilmu pariwisata didefinisikan sebagai suatu ilmu
yang mempelajari suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara
perseorangan maupun kelompok di dalam wilayah negaranya sendiri atau negara lain
dengan menggunakan kemudahan jasa/pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, dunia
usaha, dan industri agar terwujud keinginan wisatawan. Selanjutnya, ilmu pariwisata juga
didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari teori dan praktik tentang perjalanan wisatawan
dan aktivitas masyarakat yang memfasilitasi perjalanan wisatawan dengan berbagai
implikasinya.
b. Pembagian Ilmu Pariwisata
Pada dasarnya ada tiga golongan pokok produk industri pariwisata. Hal tersebut
kemudian menjadi dasar cabang ilmu pariwisata.
1. Kebijakan Pembangunan Pariwisata
Kebijakan pembangunan pariwisata meliputi tourist objects atau objek pariwisata yang
terdapat pada daerah-daerah tujuan wisata yang menjadi daya tarik orang-orang untuk
datang berkunjung ke daerah tersebut.
2. Pengembangan Jasa Wisata
Fasilitas yang diperlukan di tempat tujuan tersebut, seperti akomodasi perhotelan, bar,
restoran, entertainment, dan rekreasi.
3. Organisasi Perjalanan
Transportasi yang menghubungkan daerah asal wisatawan dengan daerah tujuan
wisatawan serta transportasi di tempat tujuan ke objek-objek pariwisata.
c. Pengelolaan
Pengelolaan pariwisata yang baik adalah pengelolaan pariwisata yang dibangun di
suatu tempat apa pun bentuk dan skala pengembangannya akan tetap layak untuk jangka
waktu yang tidak terbatas tanpa merusak ataupun menurunkan kualitas lingkungan, baik
fisik maupun manusia/sosial budaya.
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Tabel 1
Pedoman Pariwisata yang Bertanggungjawab (Responsible Tourism)
Aspek Lingkungan
•Memperkirakan
dampak
lingkungan
sebagai
prasyarat
pengembangan
pariwisata
• Menggunkan sumber
daya lokal dengan
sustainably,
hindari
pembuangan
dan
konsumsi berlebihan
• Memelihara
mendorong
diversity

dan
natural

Aspek Sosial
• Melibatkan komunitas lokal
dalam
perencanaan
dan
pengambilan keputusan
• Memperkirakan
dampak
sosial
sebagai
prasyarat
pengembangan pariwisata
• Memelihara dan mendorong
sosial dan cultural diversity
• Peka kepada the host culture

Aspek Ekonomi
• Memperkirakan dampak
ekonomi
sebagai
prasyarat pengembangan
pariwisata
• Memaksimalkan manfaat
bagi
ekonomi
lokalmeningkatkan hubungan
dan
mengurangi
kebocoran
• Memastikan keterlibatan
komunitas
dan
mendapatkan
manfaat
dari pariwisata
• Akses untuk pasar dan
pekan raya dan perwakilan
pengembangan produk
• Bisnis yang pantas

Tabel di atas merupakan panduan pelaksanaan pariwisata yang bertanggung jawab.
Bertanggung jawab berarti tidak hanya sekadar untuk meningkatkan pendapatan sektor
pariwisata saja melainkan juga mempertimbangkan askpek dominan pariwisata yakni
lingkungan dan sosial masyarakat sehingga terjadi kegiatan pariwisata yang bersinergi.
d. Manajemen Pariwisata
Konsep manajemen digunakan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara
kebutuhan pembangunan dan pelindungan sumber daya lingkungan. Pembangunan
pariwisata yang dilakukan tidak boleh merusak atau mengurangi nilai sumber daya yang
ada. Upaya konservasi sumber daya harus dilakukan agar tetap dapat dimanfaatkan
oleh generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Pembangunan pariwisata yang
berdasarkan kebutuhan manusia harus disesuaikan dengan keterbatasan lingkungan
sehingga tidak terjadi pemanfaatan besar-besaran yang tidak bertanggung jawab yang
dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem.
Dalam pengembangan sektor pariwisata, negara harus mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut.
(1) Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh sehingga segi
pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan
untung dan rugi apabila dengan pembangunan sektor lain.
(2) Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program
pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial suatu negara karena pengembangan
pariwisata sangat terkait dengan sektor lain dan dapat mempengaruhi pembangunan
sektor lain.
(3) Pembangunan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membawa
kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.
(4) Pengembangan pariwisata harus sadar lingkungan sehingga pengembangannya
mencerminkan ciri khas budaya dan lingkugan alam suatu negara, bukan merusak
lingkungan alam dan budaya yang khas tersebut. Pertimbangan yang utama harus
mendayagunakan pariwisata sebagai sarana untuk memelihara kekayaan budaya,
lingkungan alam, dan peninggalan sejarah sehingga masyarakat sendiri menikmatinya
dan merasa bangga akan kekayaan itu.
(5) Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikan rupa sehingga pertentangan
sosial dapat dicegah seminimal mungkin. Di samping itu, sedapat mungkin harus
menampakan perubahan-perubahan sosial yang positif.
(6) Pelaksanaan penentuan tata cara harus disusun sejelas-jelasnya berdasarkan
pertimbangan yang matang sesuai dengan kemampuan.
(7) Pencatatan (monitoring) secara terus menerus mengenai pengaruh pariwisata
terhadap suatu masyarakat dan lingkuangan akan merupakan sarana pengendalian
pengembagan yang terarah.
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(8) Pengembangan kepariwisataan dewasa ini secara sadar digiatkan oleh sebagian
besar negara-negara di dunia. Pemerintah di negara-negara tersebut langsung atau
tidak langsung membina pengembangan kepariwisataan setiap negaranya mengingat
perkembangan pariwisata berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan sektorsektor lain. Pengembangan pariwisata ini tidak dapat berdiri sendiri dan manfaat
maksimal hanya dapat dicapai apabila pertumbuhannya selaras dengan usaha
pemeliharaan dan pengembangan sektor lain.
e. Manajemen Destinasi
Destinasi pariwisata menurut I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta (2009: 126)
mengemukakan bahwa destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu
yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui
selama perjalanan, misalnya daerah transit.
Menurut Kusdianto dalam I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta (2009: 126) destinasi
wisata dapat digolongkan atau dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, yaitu
sebagai berikut:
(1) destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai, dan lautan;
(2) destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, teater, dan
masyarakat lokal;
(3) fasilitas hiburan, seperti taman hiburan;
(4) even, seperti pesta kesenian Bali dan pesta Danau Toba;
(5) aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting Highland Malaysia, wisata belanja di
Hongkong; dan
(6) daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan romantis, dan perjalanan
keterpencilan.
Teknik yang sering digunakan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas
destinasi pariwisata adalah daya dukung kawasan (carrying capacity). Menurut Pitana dan
Diarta (2009: 134), terdapat tiga tipe daya dukung kawasan yang dapat diaplikasikan pada
pengembangan destinasi pariwisata, yaitusebagai berikut.
1. Physical Carrying Capacity
Physical carrying capacity merupakan kemampuan suatu kawasan alam atau destinasi
wisata untuk menampung pengunjung, penduduk asli, aktivitas atau kegiatan wisata dan
fasilitas pengunjung ekowisata. Konsep ini sangat penting karena sumber daya alam dan
infrastruktur yang sangat terbatas sehingga sering kali mengalami overused.
2. Biological Carrying Capacity
Konsep ini merefleksikan interaksi destinasi pariwisata dengan ekositem flora dan
fauna. Peran pemerintah diperlukan untuk membuat kawasan lindung dan konservasi
serta pemberlakuan peraturan yang melarang perilaku yang destruktif seperti perburuan,
penebangan hutan, pengeboman ikan, peracunan biota laut dan sejenisnya.
3. Social/Cultural Carrying Capacity
Konsep ini merefleksikan dampak pengunjung pada gaya hidup (lifestyle) komunitas lokal.
Kemampuan sebuah komunitas untuk mengakomodasi keberadaan pengunjung beserta
gaya hidupnya di komunitas tertentu sangat bervariasi dari suatu budaya dan budaya lain
dan dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Pengunjung umumnya mempunyai tingkat
pendidikan yang baik dan ingin mendapat pengalaman berinteraksi dengan penduduk
lokal dengan adat atau kebiasaan yang unik.
f. Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)
Pariwisata merupakan fenomena yang kompleks bukan sekadar kegiatan dengan
objek utama industri pelayanan yang melibatkan manajemen produk dan pasar, tetapi lebih
dari itu merupakan interaksi atau proses dialog antara wisatawan sebagai pengunjung
dan masyarakat sebagai tuan rumah. Dalam paradigma pembangunan pariwisata saat ini,
komponen masyarakat menjadi salah satu tema utama yang mendapatkan perhatian para
ahli. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak
lepas dari peran masyarakat setempat.
Masyarakat sebagai salah satu unsur utama di dalam sistem pembangunan
pariwisata, saat ini semakin dituntut keterlibatan dan peran sertanya. Model pembangunan
partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal, khususnya dalam kepariwisataan bukanlah
sesuatu yang baru. Pengembangan pariwisata merupakan program jangka panjang dan
tidak lepas dari upaya pelestarian alam, lingkungan hidup, serta budaya masyarakat
setempat. Dengan demikian, strategi pengembangan pariwisata harus berorientasi pada
upaya melibatkan masyarakat sehingga dapat mewujudkan pengembangan pariwisata
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat merupakan pengelolaan kepariwisataan
dan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan
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pariwisata. Pendekatan ini memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk turut
berpatisipasi dalam memajukan pembangunan pariwisata di daerahnya. Konsep partisipasi
terkait dengan keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tikson
(2001) mendefinisikan partisipasi sebagai proses, yaitu masyarakat sebagai pemangku
kepentingan dan mereka terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di
tempat masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif mulai dari proses pembuatan
keputusan, perencanaan, hingga ke implementasi dalam pembangunan kepariwisataan.
Dalam suatu masyarakat dengan nilai budaya dan lokalitas tinggi seperti di Indonesia,
masyarakat memegang peran utama dan menjadi pelaku sentral dalam pembangunan.
Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula dukungan penerimaan
dan toleransi masyarakat terhadap aktivitas pariwisata. Dengan melibatkan masyarakat,
akan didapat berbagai keuntungan (Conyers, 1994), antara lain sebagai berikut.
(1) Peran serta masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai
kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat;
(2) Masyarakat lebih mempercayai kegiatan atau pembangunan jika merasa dilibatkan
dalam proses persiapan dan perencanaanya; dan
(3) Peran serta masyarakat merupakan suatu hak demokratis apabila masyarakat
dilibatkan dalam pembangunan lingkungan mereka sendiri.
Beberapa permasalahan dan kendala yang muncul akibat tidak melibatkan
masyarakat setempat sebagai pelaku pariwisata antara lain sebagai berikut.
(1) Kurangnya frekuensi dan intensitas sosialisasi yang dilakukan Pemerintah
mengakibatkan program yang telah direncanakan tidak dipahami dan didukung oleh
masyarakat setempat.
(2) Adanya kesenjangan antara masyarakat lokal dan pendatang sebagai akibat dari
kebijakan yang meletakkan masyarakat lokal sebagai objek dan bukan sebagai subjek
dalam pembangunan pariwisata.
(3) Terabaikannya kebutuhan masyarakat lokal dengan adanya pembangunan pariwisata.
Akibatnya, masyarakat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya,
meskipun hal tersebut kontraproduktif dengan keberlanjutan pembangunan pariwisata.
(4) Munculnya konflik kepentingan di antara masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata,
dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan pembangunan pariwisata.
Pada dasarnya perencanaan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses
yang berkesinambungan untuk melakukan penyesuaian yang terus menerus antara sisi
supply dan demand kepariwisataan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh
sebab itu, perencanaan pengembangan pariwisata yang sangat relevan adalah pendekatan
pengembangan masyarakat.
Partisipasi masyarakat yang dimaksud merupakan perwujudan dari peran serta
masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Menurut PBB (Midgley, 1986), peran serta
masyarakat ialah memungkinkan seluruh anggota msyarakat secara aktif mempengaruhi
dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil secara adil.
Sementara itu, Ramos dan Roman (Mc Gee and Yeung, 1986) mengungkapkan bahwa
peran serta masyarakat berarti meyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima
tanggung jawab dan aktivitas pembangunan sehingga terjadi pendelegasian wewenang
dari pemerintah ke masyarakat. Pendelegasian wewenang dalam pengertian masyarakat
menerima tanggung jawab dan aktivitas tertentu serta dengan memberikan kontribusi
sumber daya yang dimilikinya.
Menurut Garrod (2001: 4), terdapat dua pendekatan berkaitan dengan penerapan
prinsip-prinsip perencanaan dalam konteks pariwisata. Pendekatan pertama yang
cenderung dikaitkan dengan sistem perencanaan formal sangat menekankan pada
keuntungan potensial dari ekowisata. Pendekatan kedua, cenderung dikaitkan dengan
istilah perencanaan yang partisipatif yang lebih concern dengan ketentuan dan pengaturan
yang lebih seimbang antara pembangunanan dan perencanaan terkendali. Pendekatan ini
lebih menekankan pada kepekaan terhadap lingkungan alam dalam dampak pembangunan
ekowisata.
Salah satu bentuk perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata
adalah menerapkan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendekatan pembangunan.
Definisi CBT yaitu (1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat
lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata; (2)
masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat
keuntungan; (3) menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi
keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di perdesaan.
Dengan demikian, dalam pandangan Hausler, CBT merupakan suatu pendekatan
pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal (baik yang terlibat
langsung dalam industri pariwisata maupun tidak) dalam bentuk memberikan kesempatan
(akses) dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan
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politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan
dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Hauler menyampaikan
gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang
sering kali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata. Suansri (2003:
14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan
lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan
konservasi lingkungan. Dengan kata lain, CBT merupakan alat untuk mewujudkan
pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
Pariwisata berbasis komunitas masyarakat merupakan kegiatan pariwisata bersamasama yang direncanakan dan dikelola kelompok lokal. Bisnis baru ini tidak pernah bisa
menjadi sumber penghasilan utama, tetapi hanya berupa penghasilan tambahan. Penduduk
mendapatkan penghasilan sebagai pengelola lahan, pengusaha, layanan dan penyedia
produk, dan karyawan. Setidaknya sebagian dari pendapatan wisata disisihkan untuk
proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pariwisata
berbasis masyarakat memungkinkan wisatawan untuk menemukan habitat lokal dan satwa
liar serta merayakan dan menghormati budaya tradisional, ritual, dan kebijaksanaan.
Masyarakat akan menyadari nilai komersial dan sosial ditempatkan pada warisan alam dan
budaya melalui pariwisata dan ini akan mendorong konservasi berbasis masyarakat sumber
daya tersebut. Pada praktik penyelenggarannya, masyarakat dapat memilih untuk bermitra
dengan mitra sektor swasta untuk menyediakan modal, klien, pemasaran, akomodasi
turis, atau keahlian lainnya. Sesuai dengan kesepakatan pada cita-cita mendukung
pengembangan masyarakat dan konservasi serta perencanaan pengembangan pariwisata
dalam kemitraan dengan masyarakat, mitra ini mungkin memiliki bagian dari perusahaan
pariwisata.
Dalam definisi yang disampaikan Suansri, gagasan untuk memunculkan tools
berparadigma baru dalam pembangunan pariwisata adalah semata-mata untuk menjaga
keberlangsungan pariwisata itu sendiri. Untuk itu, ada beberapa prinsip dasar CBT yang
disampaikan Suansri (2003:12) dalam gagasannya, yaitu (1) mengakui, mendukung, dan
mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata; (2) mengikutsertakan
anggota komunitas dalam memulai setiap aspek; (3) mengembangkan kebanggaan
komunitas; (4) mengembangkan kualitas hidup komunitas; (5) menjamin keberlanjutan
lingkungan; (6) mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal; (7) membantu
berkembangnya pemelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas; (8) menghargai
perbedaan budaya dan martabat manusia; (9) mendistribusikan keuntungan secara adil
pada anggota komunitas; (10) berperan dalam menentukan presentase pendapatan
(pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.
Garrod (2001) selanjutnya mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pengembangan dan pengelolaan pariwisata dapat dilakukan dengan dua cara; partisipasi
dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pembagian manfaat pariwisata.
Yang dimaksud dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah masyarakat
mempunyai kesempatan menyuarakan harapan, keinginan, dan kekhawatiran terhadap
pengembangan pariwisata dan nantinya dapat dijadikan bahan masukan dalam proses
pembangunan. Adapun mengambil peran dalam manfaat pariwisata adalah masyarakat
semestinya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari
pariwisata dan sektor lain yang terkait.
Gambar 1
Tourism/Recreation Planning Community Development Model
Menurut Reid (2003), pendekatan pariwisata berbasis masyarakat menekankan
pada partisipasi dan dukungan masyarakat beserta pemangku kepentingan lain dalam
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pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Model perencanaan di atas menggambarkan
tahapan-tahapan dalam proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Tahap
pertama diawali dengan bagaimana mempersiapkan individu-individu yang menjadi
katalisator atau penggerak dalam komunitas pariwisata. Pada tahap ini diperlukan
pendampingan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat tersebut. Tahap berikutnya
adalah tahap penyadaran masyarakat terhadap pengembangan pariwisata dan mulai
melibatkan masyarakat untuk mempersiapkan tahap berikutnya, yakni tahap perencanaan.
Pemberdayaan masyarakat dan program pendampingan menjadi sangat penting karena
masyarakat mulai terlibat dalam proses perencanaan. Tahap perencanaan meliputi
pengembangan produk dan pemasaran, pembentukan sistem dan evaluasi program.
Lebih lanjut, Yaman & Mohd (2004: 584--587) menggarisbawahi beberapa kunci
pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitusebagai berikut.
1. Adanya Dukungan Pemerintah
CBT membutuhkan dukungan struktur yang multiinstitusional agar sukses dan
berkelanjutan. Pendekatan CBT berorientasi pada manusia yang mendukung
pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pengentasan
kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga SDA
dan budaya. Pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, atau badan
penasehat SDM dan penguatan kelembagaan.
2. Partisipasi dari Pemangku Kepentingan
CBT didiskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih
luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konservasi sumber daya
juga dimaksudkan sebagai upaya melindungi dalam hal memperbaiki mata pencaharian/
penghidupan masyarakat. CBT secara umum bertujuan untuk penganekaragaman
industri. Peningkatan cakupan partisipasi yang lebih luas ini termasuk partisipasi dalam
sektor informal serta hak dan hubungan langsung/tidak langsung dari sektor lainnya.
Pariwisata berperan dalam pembangunan internal dan mendorong pembangunanan
aktivitas ekonomi lain seperti industri dan. Anggota masyarakat dengan kemampuan
kewirausahaan dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan tour operator dan
travel agent untuk memulai bisnis baru.
3. Pembagian Keuntungan yang Adil
Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang
memiliki usaha di sektor pariwisata, tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat
dinikmati masyarakat yang tidak memilki usaha. Keuntungan tidak langsung yang
diterima masyarakat dari kegiatan ekowisata jauh lebih luas, antara lain berupa proyek
pembangunan yang bisa dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata.
4. Keempat, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Salah satu
kekuatan ekowisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam
dan budaya setempat. Hal itu karena aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh
anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak
memiliki sumber daya keuangan. Hal itu bisa menumbuhkan kepedulian, penghargaan
diri sendir,i dan kebanggaan pada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian,
sumber daya yang ada menjadi meningkat karena nilai dan harga menjadi alasan
mengapa pengunjung ingin datang ke desa.
5. Penguatan Institusi Lokal
Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah perdesaan sulit diatur oleh lembaga
yang ada. Penting untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat.
Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya, dan
pengunjung. Hal ini jelas mem-butuhkan perkembangan kelembagaan yang ada di
sana. Yang paling baik adalah terbentuk lembaga dengan pimpinan yang dapat diterima
semua anggota masyarakat. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan
dan pengembangan individu dengan keterampilan kerja yang diperlukan (teknik,
managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan, dan pengalaman organisasi.
Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan, dan manajemen komite.
6. Keterkaitan antara Level Regional dan Nasional
Komunitas lokal sering kali kurang mendapat link langsung dengan pasar nasional
atau internasional. Hal itu menjadi penyebab utama mengapa menfaat ekowisata tidak
sampai dinikmati pada level masyarakat. Perantara yang menghubungkan antara
aktivitas ekowisata, masyarakat, dan turis akan memetik keuntungan lebih banyak.
g. Pariwisata Berbasis Lokalitas
Daya tarik wisata terbentuk melalui 4 (empat) macam unsur, yaitu lokalitas (locality),
keunikan (uniqueness), kekhasan (speciality), dan keaslian (authencity). Unsur lokalitas
dalam kegiatan kepariwisataan merupakan komponen utama daya tarik wisata pariwisata.
Dalam konsep pariwisata, unsur lokalitas merupakan bagian tak terpisahkan dan
terintegrasikan dalam lingkungan alam, budaya, dan masyarakat yang melingkupi daya

67

tarik wisata tersebut. Bahkan, Inskeep dan Cooper mengemukakan bahwa unsur lokalitas
sangat penting dalam kriteria keberlanjutan secara ekologis, ekonomi, dan etika.
Dalam pengelolaan pariwisata terdapat tiga alasan mendasar yang perlu diperhatikan
menyangkut unsur lokalitas (Korten, 1986). Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut.
(1) Local Variety–keanekaragaman kehidupan masyarakat lokal atau tata cara hidup ynag
berbeda menuntut sistem pengelolaan yang berbeda pula. Akibatnya, perlakuan yang
diberikan tidak sama pada setiap daerah. Dalam hal ini, masyarakat lokal dianggap
lebih mengerti situasi dan kondisi daerahnya masing-masing.
(2) Local Resource–yang dimaksud adalah sumber daya yang terdapat dalam daerah
tersebut (tradisional) dikuasai dan dikelola oleh masyarakat lokal; dan
(3) Local Accountability–pengelolaan yang dilakukan masyarakat setempat cenderung
dapat dipertanggungjawabkan karena kegiatan yang dilakukan secara langsung akan
mempengaruhi hidup mereka.
Pengertian lokalitas merujuk pada entitas lokal. Lokalitas terbentuk dari unsur berwujud
(tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang ada di suatu daerah atau lokasi. Secara
leksikal, sebagaimana tercantum dalam KBBI (2008), arti kata lokalitas adalah ‘sesuatu hal
yang berhubungan dengan ruang dan konteks.’ Menurut Oxford Dictionary (1995) kata local
berarti sesuatu yang berhubungan dengan tempat atau daerah yang khusus, khususnya
tempat manusia itu hidup dan berada.
Dalam pandangan Mumford, (1938) lokalitas diwujudkan dalam kontekstualitas
praktik kehidupan masyarakat. Lokalitas memerlukan pemahaman tentang ruang dan
konteks; konteks kehidupan masyarakat, wilayah, dan tempat masyarakat berinteraksi
dengan alam dan budaya. Namun, persoalan yang harus ditemukenali adalah bagaimana
indikator pembangunan kepariwisataan berkelanjutan tersebut mengadopsi unsur lokalitas.
Pemerintah dan otoritas yang kompeten dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat
dengan masyarakat setempat, harus mengambil tindakan untuk mengintegrasikan
perencanaan kepariwisataan sebagai kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan.
Poespowardoyo (1985), Friedman (1994), dan Sugiharto (1996) mengemukakan
bahwa unsur lokalitas yang terwujud menjadi nilai lokal merupakan seperangkat keyakinan
setempat yang terungkap melalui refleksi internalisasi dari pola pikir, pola sikap, dan pola
perilaku untuk berinteraksi dengan lingkungan dan tantangan setempat dalam kehidupan
masyarakat setempat. Bandingkan misalnya dengan Friedman (1994: 739), yang
menyebutkan, “The fourth world seeks identity in its own past or cultural specificity... new
traditions emerged as transformation and adaptations to new conditions of existence.”
Perwujudan nilai lokal yang terungkap dalam bentuk kearifan lokal merupakan
identitas masyarakat setempat yang memiliki kekhasan budaya. Namun, sering kali muncul
tradisi baru akibat interaksi dengan entitas lain melalui transformasi dan adaptasi dan
yang terjadi sesuai dengan keberadaan masyarakat tersebut. Menurut Sugiharto (1996)
dan Sedyawati (2006), kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta
berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal
ketika menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
Bentuk kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum
adat, dan aturan-aturan khusus. Dalam konteks ini, pengertian lokalitas simetris dengan
pengertian kearifan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge), dan
kecerdasan setempat (local genius) yang menjadi penanda atau ciri kelompok masyarakat.
Secara etimologis, kearifan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan
akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu,
objek, atau peristiwa yang terjadi. Kecerdasan setempat adalah identitas budaya (Hincth
dan Butler, 1990; Setiono, 2002). Pengertian lokal mengandung makna ruang interaksi
yang terbatas dengan sistem nilai terbatas, yang memungkinkan terjadinya hubungan
antarmanusia dalam lingkungannya (setting) dan yang sekaligus menjadi landasan dan
acuan persepsi, perilaku, serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat yang berbudaya
dan beradab.
h. Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan (sustainable tourism)
Konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumber daya alam dan
budaya yang menjadi kebutuhan setiap orang untuk dapat hidup layak dan sejahtera. Oleh
karena itu, perlu dipelihara dan dilestarikan agar terus dapat dimanfaatkan pada masa yang
akan datang. Menurut Brundtland Commision 1987 pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Sustainable
development is development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs (dalam Beder, 1993: 3). Menurut
Brundtland kebutuhan yang dimaksud ialah kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati
dan kebutuhan untuk kehidupan yang manusiawi (Supardi, 1994: 205). Pemerintah
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persemakmuran Australia menghindari penggunaan kata kebutuhan dan mendefinisikan
pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan yang
berarti menggunakan, memelihara, dan meningkatkan sumber-sumber daya yang ada pada
masyarakat sehingga proses ekologis di tempat kehidupan bergantung dapat dipelihara
dan kualitas hidup, baik pada masyarakat sekarang maupun mendatang dapat ditingkatkan
(Ecologically sustainable development means using, conserving, and enhancing the
community’s resources so that ecological processes, on which life depends are maintained
and the total quality of life, now and in the future can be increased).
Pemanfaatan sumber daya tersebut harus melibatkan masyarakat lokal dan
memberikan manfaat optimal bagi mereka dan lingkungannya. Sebagaimana dikatakan
Damanik dan Weber (2006: 26) yang mengartikan pembangunan pariwisata berkelanjutan
sebagai berikut.
Pembangunan sumber daya (atraksi, aksesbilitas, amenitas) pariwisata yang
bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan
dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang.
Sementara World Tourism and Travel Council (WTTC) dan World Tourism Organization
(WTO) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut.
Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan wilayah yang didatangi
wisatawan (destinasi wisata) pada saat ini, sekaligus melindungi dan meningkatkan
kesempatan dimasa depan. Pengertian tersebut mengarah pada pengelolaan
seluruh sumber daya sedemikian sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan
estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara integritas kultural, berbagai proses
ekologi, keanekaragaman hayati dan berbagai sistem pendukung kehidupan.
Pariwisata berkelanjutan yang dimaksud di atas adalah manajemen atau pengelolaan
semua sumber daya ekonomi, sosial, dan kebutuhan estetika yang dapat terpenuhi jika
pemeliharaan integritas budaya, proses ekologis, keanekaragaman, dan hidup biologi
dapat didukung dengan baik. Tujuannya adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan
wisatawan. Selain itu, juga munculnya keserasian dan keseimbangan antara kebutuhan
ekonomi, sosial dan estetika. Pada dasarnya, bentuk pembangunan seperti ini tergantung
pada keberhasilan mengembangkan aspek sosial dan ekonomi dengan wawasan
pemeliharaan lingkungan. Keharmonisan berbagai aspek tersebut akan berdampak positif
pada masyarakat dan lingkungan setempat sehingga mereka tidak dirugikan dan mendapat
manfaat dari pembangunan pariwisata.
Pariwisata berkelanjutan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dua aspek
penting, yakni memperhatikan kelestarian lingkungan dan berorientasi pada masyarakat
lokal. Untuk itu, perlu mengintegrasikan tiga pilar prinsip keberlanjutan sebagaimana
terdapat dalam Brundtland Report (1989) dalam dokumen Our Common Future yang
dipublikasikan oleh World Commision on Environment & Development. Ketiga pilar tersebut
adalah ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Pada hakikatnya keterkaitan (overlapping)
ketiga pilar tidak sepenuhnya bersifat mutually exclusive, tetapi mampu menciptakan
perkuatan satu dengan yang lain (mutually reinforcing) sebagaimana ditunjukkan gambar
berikut.
Gambar 2
Tiga Pilar Prinsip Keberlanjutan
Sumber: Brundtland Report (1989): Our Common Future yang dipublikasikan oleh
World Commision on Environment & Development
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(1) Aspek ekonomi

Keuntungan yang didapat dari kegiatan pariwisata harus dapat dinikmati oleh
masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2) Aspek ekologi atau lingkungan
Pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat
dan harus diupayakan konservasi untuk melindungi sumber daya alam. Keberlanjutan
dalam hal ini dipahami sebagai kemampuan ekosistem menjaga dan mempertahankan
proses, fungsi, produktivitas, dan keanekaragaman ekologis pada masa mendatang.
(3) Aspek sosial budaya
Kegiatan pariwisata yang mengacu pada kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap
usaha pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial dan kemampuan beradaptasi
dengan budaya wisatawan asing yang berbeda. Dalam konsep pembangunan
pariwisata berkelanjutan, masyarakat lokal dilibatkan secara langsung dalam aktivitas
pariwisata. Termasuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bermutu. Dalam praktiknya
penyediaan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat lokal sangat penting untuk
memberikan kesempatan mereka mandiri membiayai usaha lokal dan menumbuhkan
prinsip enterpreneurship dalam mengelola kegiatan-kegiatan pariwisata.
Konferensi dunia tentang pariwisata berkelanjutan pada tahun 1995 merumuskan
prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan. Prinsip-prinsip
tersebut adalah sebagai berikut.
(1) Pembangunan Pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan yang dapat
didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, serta adil
secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.
(2) Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan
dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.
(3) Pemerintah dan otorita yang kompeten, dengan pariwisata lembaga swadaya masyarakat
dan masyarakat setempat, harus mengambil tindakan untuk mengintegrasikan
perencanaan pariwisata sebagai kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan.
(4) Pemerintah dan oganisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan
langsung atau tidak langsung kepada program-program pariwisata berkontribusi
kepada perbaikan kualitas lingkungan.
(5) Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun pada masa
depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerja sama teknis dan bantuan keuangan
untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
(6) Promosi/dukungan terhadap berbagai bentuk alternative pariwisata yang sesuai
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
(7) Pemerintah harus mendukung dan berpatisipasi dalam penciptaan jaringan untuk
penelitian, diseminasi informasi, dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan
teknologi pariwisata berkelanjutan.
(8) Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem
pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayaakn untuk transformasi
sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program
kerja sama internasional.
Untuk menjamin keberlanjutan kepariwisataan, Damanik dan Weber (2006)
menawarkan beberapa persyaratan, yaitu
(1) wistawan mempunyai kemauan untuk menonsumsi produk dan jasa wisata secara
selektif, dalam arti bahwa produk tersebut tidak diperoleh dengan mengeksploitasi
secara eksesif sumber daya pariwisata setempat;
(2) produk wisata didorong ke produk berbasis lingkungan;
(3) masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan
pengembangan kepariwisataan; dan
(4) posisi tawar menawar lokal dalam pengelolaan sumber daya pariwisata semakin
meningkat.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata memerlukan
keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata.
Keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat akan terlihat pada
keharmonisan hubungan yang terbentuk antara masyarakat lokal dan pelaku pariwisata
lainnya dan sumber daya alam/budaya. Menurut Natori (2001) indikator keberhasilan
lainnya adalah
(1) adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan
suatu wadah organisai untuk menunjang segala aspirasi masyarakat;
(2) adanya keberlanjutan lingkungan fisik yang ada di masyarakat, caranya melalui
konservasi;
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(3) adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati
hasil-hasil pembangunan; dan

(4) menjaga kepuasaan wisatawan melalui pelayanan yang baik.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah meletakkan rambu-rambu menuju terciptanya
pariwisata yang berkelanjutan ini, antara lain, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai
perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya.
i. Ekonomi Kreatif
Konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi pada era ekonomi baru
yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of
knowledge dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan
ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring
dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan
sekarang menjadi berbasis SDM serta dari era pertanian ke era industri dan informasi.
Alvin Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi
ke dalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian,
gelombang kedua adalah ekonomi industri, dan . gelombang ketiga adalah ekonomi
informasi. Gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif diperkirakan
akan muncul dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif.

Menurut ahli ekonomi Paul Romer (1993), ide adalah barang ekonomi yang sangat
penting, lebih penting dari objek yang ditekankan pada kebanyakan model-model ekonomi.
Adanya penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide kecil membuat
ekonomi tetap tumbuh. Ide adalah instruksi yang membuat kita mengombinasikan sumber
daya fisik yang penyusunannya terbatas menjadi lebih bernilai. Romer juga berpendapat
bahwa suatu negara menjadi miskin karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada
ide yang digunakan dalam perindustrian nasional untuk menghasilkan nilai ekonomi.
Sementara itu, istilah industri kreatif yang merupakan inti dari konsep ekonomi kreatif
diungkapkan pertama oleh Pemerintah Inggris, yang merupakan pionir pada bidang industri
kreatif. Konsep tersebut dimunculkan pada tahun 1997 sebagai upaya Pemerintah Inggris
untuk mengurangi tingkat pengangguran yang sangat tinggi pada dekade 1980-an saat
industrialisasi (dalam arti konvensional) tidak lagi menjadi pilihan untuk mengatasi persoalan
tersebut karena secara politis tidak dimungkinkan. Membangun kave dan restoran jauh lebih
baik karena tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti pencemaran lingkungan dan
pembebasan lahan. Mereka berpendapat bahwa industrialisasi skala besar akan dilakukan
di negara-negara Dunia Ketiga. Dalam sejarahnya Inggris memgembangkan industri kreatif
berkaitan dengan persoalan pengurangan aktivitas pendanaan bagi kegiatan yang berkaitan
dengan seni. Dengan demikian, diperlukan suatu cara agar sektor kebudayaan tidak hanya
dapat menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi penghasil keuntungan ekonomi.
Di Indonesia, istilah pariwisata kreatif memang belum begitu dikenal. Istilah industri
kreatif dirasakan lebih akrab jika dibandingkan dengan pariwisata kreatif. Padahal,
keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Industri kreatif merupakan pendukung utama
perkembangan pariwisata kreatif. Pariwisata kreatif memberikan nilai tambah bagi produkproduk industri kreatif. Indonesia sangat kaya akan potensi pariwisata kreatif yang dapat
meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya dalam perkembangan pariwisata
internasional. Dalam menciptakan pengalaman yang kreatif, pariwisata kreatif menurut
Raymonds (2007) dibentuk oleh karakteristik sebagai berikut.
(1) Adanya topik yang berhubungan dengan kultur lokal, mencakup aktivitas budaya
masyarakat, makanan, alam, dan kesenian.
(2) Bersifat informal, rileks, dan tidak kaku.
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(3) Bersifat hands on yang melibatkan pengunjung untuk belajar secara interaktif.
(4) Peserta dibatasi ke dalam kelompok kecil atau secara personal.
(5) Kegiatan diadakan di tempat pengajar atau tempat kerja/bengkel, bukan di ruang
seminar mewah. Hal itu untuk mendukung suasana otentik dan informal.
(6) Memperbolehkan pengunjung mengeksplorasi kreativitas mereka sehingga kurikulum
pengajaran tidak dibatasi secara ketat tetapi lebih fleksibel.
(7) Mendukung pariwisata berkelanjutan dengan adanya pasar/market bagi peningkatan
kemampuan/skill tradisional suatu komunitas serta dapat memanfaatkan prasarana
dan sarana yang sudah ada.
(8) Mendekatkan diri pada komunitas lokal, termasuk pengajar/instruktur dan masyarakat
di sekitarnya.
j. Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Industri pariwisata bersifat multisektoral, (perhotelan, transportasi, komunikasi,
informasi, dan keamanan), multidimensi, dan multipihak. Dengan karakteristik dan
kompleksitasnya, pengembangan dan pengelolaan pariwisata menjadi tidak mudah. Oleh
karena itu, pengelolaan destinasi pariwisata melibatkan berbagai pemangku kepentingan
dengan kebutuhan dan kepentingan yang beragam. Dalam praktiknya, berbagai pemangku
kepentingan dan lembaga/organisasi pariwisata yang ada justru kontra produktif dan
menimbulkan konflik yang dapat menghambat pembangunan pariwisata. Oleh karena
itu, pengelolaan pariwisata saat ini merupakan suatu pengelolaan terpadu yang ditujukan
untuk mengatasi konflik-konflik antarkelompok pemangku kepentingan. Dengan kata lain,
pengelolaan destinasi pariwisata yang benar akan memunculkan prinsip saling menghormati,
kesetaraan, dan saling menguntungkan untuk penyelesaian konflik kepentingan di antara
para pelaku pariwisata.
Pengelolaan pariwisata dengan prinsip tersebut dikenal dengan istilah destination
management organization (DMO). Awalnya, DMO adalah bentuk organisasi yang
bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran destinasi pariwisata (UNWTO, 2007).
Namun, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan industri pariwisata secara
global, fungsi DMO diperluas dari aktivitas pengembangan produk, pemasaran, hubungan
masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, hingga kemudian tahapan pengelolaan
(Morrison, 2010).
Ritchie (2005) mengemukakan bahwa DMO sebagai fungsi manajemen tidak hanya
terbatas pada lingkup aktivitas pemasaran, tetapi juga sebagai fungsi manajemen internal.
Dalam istilahnya, ruang lingkup DMO meliputi:
(1) external destination marketing (EDM): pemasaran melalui website, event-event, festival
budaya, eksibisi, iklan, publikasi, brosur dll; dan
(2) internal destination development (IDD): pengelolaan pengunjung, riset dan informasi,
koordinasi pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya, krisis manajemen,
keuangan, dan kualitas pelayanan.
Dalam buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO yang diterbitkan oleh
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2010, DMO didefinisikan sebagai tata
kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi,
perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan
sistemis melalui pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi yang terpimpin secara
terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah
dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal,
dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.
Salah satu aktivitas utama DMO adalah melibatkan dan mengoordinasikan berbagai
pemangku kepentingan dengan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, suatu daerah
yang sedang mengembangkan DMO akan menghadapi tantangan yang tidak mudah
mengingat karakteristik berbagai kelompok yang beragam. Salah satu tantangannya adalah
membangun kesadaran masyarakat akan perlunya peranan dan kontribusi serta manfaat
dari setiap komponen yang mampu menciptakan sinergitas pengelolaan kepariwisataan
(tourism management).
Dalam pembentukan DMO di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(2011) merumuskan rangkaian tahapan dan proses pembentukan DMO dalam berbagai
aktivitas yang meliputi hal berikut.
(1) Assessment dan Kajian
Dilaksanakan pada tahap awal pembentukan dan pengembangan DMO. Kegiatan
tersebut dilakukan dalam rangka mengidentifikasi informasi profil dan potret baseline
destinasi pariwisata melalui penilaian dan kelayakan pembentukan dan pengembangan
DMO.
(2) Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Convergence Meeting
Intensitas pertemuan dengan para pemangku kepentingan diharapkan sebagai dasar
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pembentukan kesadaran kolektif (collective awareness) tentang tata kelola destinasi
(destination management organization), peran, kontribusi, dan manfaat yang diterima
tiap-tiap pemangku kepentingan dan masyarakat lokal. Dengan demikian, pertemuan
pemangku kepentingan dilakukan untuk menanam rasa memiliki (ownership), rasa
bertanggung jawab (sense of responsible), dan sinergi kepentingan dari tiap-tiap pihak
untuk mengelola destinasi pariwisata secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Untuk itu, dilakukan convergence meeting dengan para pemangku kepentingan secara
periodik.
(3) Pembentukan Local Working Group
Local working group merupakan kelompok masyarakat lokal untuk memperkuat local
content dan berfungsi sebagai focal point pengembangan destinasi pariwisata, yang
dapat berbentuk forum kelompok kerja untuk setiap kluster DMO. Local working group
yang terbentuk akan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengembangan tata
kelola destinasi dan merumuskan model tata kelola yang diterapkan di daerah masingmasing.
(4) Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi tentang perencanaan pembentukan dan pengembangan
DMO diperlukan agar DMO yang telah dibentuk bermanfaat bagi seluruh pemangku
kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat
lokal). Format pertemuan koordinasi dalam bentuk convergence meeting berguna
untuk menampung ide-ide yang muncul mengenai pembentukan dan pengembangan
DMO yang akan dilaksanakan.
(5) Penyusunan Tourism Management Plan
Penyusunan tourism management plan dilakukan untuk mengetahui bagaimana
pembentukan dan pengembangan DMO dapat memberikan arah, tujuan, sasaran, dan
manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dengan referensi Rencana Pembangunan
Kepariwisataan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta sinkronisasi dengan
Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Skema tourism management
plan harus diuraikan dalam bentuk implementing blue print dan roadmap action plan.
(6) Penataan Destinasi Pariwisata
Penataan destinasi pariwisata merupakan kegiatan intervensi fisik dan nonfisik terhadap
destinasi pariwisata melalui peningkatan akses, kesiapan masyarakat, dan fasilitas
yang dibutuhkan dalam pembentukan dan pengembangan tata kelola destinasi (DMO).
(7) Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Pelaksanaan bimtek SDM bertujuan agar meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial
sumber daya manusia, khususnya masyarakat lokal secara mandiri untuk DMO.
(8) Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dalam hal ini adalah upaya untuk
meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada para wisatawan yang akan
berkunjung ke destinasi pariwisata sehingga mereka akan datang kembali ke destinasi
yang telah dikembangkan melalui kegiatan pembentukan dan pengembangan DMO.
(9) Penguatan Jejaring dan Kemitraan
Kegiatan penguatan jejaring dan kemitraan bermaksud agar pembentukan dan
pengembangan DMO yang dilakukan mendapat dukungan dari semua pihak pemangku
kepentingan yang terlibat, misalnya dilakukan melalui updating DMO website dan
pelaksanaan konferensi DMO. Dengan demikian, jejaring dan kemitraan yang dimaksud
bertujuan untuk mendukung kegiatan pembentukan dan pengembangan DMO yang
dilaksanakan.
(10) Peningkatan Kapasitas Institusi/Kelembagaan
Kegiatan peningkatan kapasitas institusi/kelembagaan bermaksud agar institusi/
kelembagaan yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan DMO lebih
mengerti tentang DMO.
(11) Pemantapan Tata Kelola Destinasi
Tata kelola destinasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengelola destinasi
pariwisata dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan wisatawan dan potensi
wisata yang dimiliki daerah dalam rangka pembentukan dan pengembangan DMO.
(12) Dukungan Promosi dan Pemasaran Destinasi
Ruang lingkup kerja DMO adalah menyusun (i) program dan kegiatan pengembangan
produk, (ii) pengemasan dan inovasi produk, (iii) promosi dan penjualan, (iv)
pengembangan kerja sama, dan (v) distribusi produk dengan para supplier. Kegiatan
dukungan promosi dan pemasaran destinasi meliputi identifikasi pasar sasaran,
pembentukan citra, segmentasi pasar, pembentukan logo dan tema, serta kegiatan
periklanan.
(13) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja DMO
Pemantauan dalam pengelolaan DMO meliputi kegiatan untuk mengamati dan
meninjau kembali serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap
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pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan pemantauan
dan evaluasi dilakukan melalui DMO club meeting sebagai perwujudan dari broad
based consultant, mid term review, serta fast track initiative dan multitrack process
yang diperlukan dalam pembentukan dan pengembangan DMO. Sementara evaluasi
adalah kegiatan atau usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif atas
pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan/program DMO yang telah direncanakan.
Gambar 3
Tahapan Pembentukan DMO Indonesia

Sumber: Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2010)
Pendekatan DMO secara umum dilakukan melalui dua cara, yakni (1) pendekatan
konvesional yang mencakup (i) penataan administrasi dan tiket, (ii) promosi dan pemasaran,
(iii) jaringan, (iv) industri, dan (v) pengembangan produk dan (2) pendekatan kontemporer
yang mencakup keberlanjutan finansial dan penguatan ekonomi lokal yang bertujuan untuk
(i) meningkatkan manfaat kompetitif, (ii) memperbaiki pendapatan sektor pariwisata, dan
(iii) meningkatkan secara proporsional manfaat bagi masyarakat lokal. Saat ini pendekatan
kontemporer diimplementasikan dalam pengembangan DMO versi Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif di Indonesia dengan penekanan fungsi sebagai penggerak ekonomi
lokal, pemasar lokal, koordinator industri, lembaga yang mewakili pengelola, dan pembangun
nilai unik (kebanggaan) komunitas lokal.
Keberhasilan suatu DMO terkait dengan tujuan pengembangannya, antara lain,
yaitu (1) pemberdayaan, (2) partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, (3) kelestarian
lingkungan alam atapun budaya, dan (4) manfaat bagi wisatawan. DMO berfungsi sebagai
penggerak ekonomi, akselerator citra destinasi, dan peneguh kebanggaan nilai lokal. Dalam
pembentukan, pengembangan, dan pengelolaan DMO dibutuhkan dukungan banyak pihak
(para pemangku kepentingan terkait), yang dimulai dari tahap dan proses perencanaan,
operasional pelaksanaan, dan pemantauannya. Pembentukan dan pengembangan
DMO diharapkan dapat (i) menjadi solusi untuk menyamakan persepsi lintas sektor dan
kepentingan (vertikal dan horizontal), (ii) mengoptimalikan potensi lokal, (iii) mempercepat
pembangunan pariwisata daerah, (iv) mengurangi egoisme otonomi untuk mengubah
manajemen destinasi lebih dinamis, dan (v) mendorong penguatan daya saing pada tataran
nasional dan internasional.
2. Kajian Hukum
a. Kewenangan Pemerintahan
Dalam organisasi negara terdapat kewenangan-kewenangan. Prajudi Atmosudirdjo
(1994) dalam buku Hukum Administrasi Negara menyebutkan bahwa di dalam kewenangan
terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang adalah kekuasaan
untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/
menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan
kewenangan tetap berada di tangan menteri (delegasi wewenang). Di dalam organisasi
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pemerintah sendiri merupakan keseluruhan dari pelaksanaan wewenang-wewenang
pemerintahan. Indroharto (1991) menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi, baik di dalam
organisasi suatu badan atau pejabat tata usaha negara maupun antarorganisasi badanbadan atau pejabat-pejabat tata usaha negara. Menurut Bagir Manan (2000), wewenang
adalah kemampuan yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan tindakan
tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak dan
sekaligus kewajiban (rechten en plichten).
Pemerintah menjalankan pemerintahannya melalui pengambilan keputusan
pemerintah (regeringsbesluit) yang bersifat strategi, kebijakan (policy), atau ketentuan umum
(algemene bepalingen), dan melalui tindakan-tindakan pemerintah (regeringsmaatregelen)
yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum wibawa negara, dan kekuasaan
negara. Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintahan tidak ditujukan
kepada individu-individu tertentu, tetapi selalu bersifat aturan umum (algemene regel),
kebijakan, atau prinsip (Atmosudirjdo, 1994). Keputusan-keputusan pemerintah
diselenggarakan dan direalisasikan oleh administrator (negara) atau pejabat administrasi.
Dalam menjalankan tugasnya, administrator negara melakukan pengambilan keputusan
administratif (administratieve beschikking) yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis
penyelenggaraan, dan tindakan-tindakan administratif yang bersifat organisasional,
manajerial, informasional, atau operasional (Atmosudirjdo, 1994).
b. Kewenangan Pemerintah Pusat
Dasar legalitas dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh badan-badan
atau pejabat tata usaha negara menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang-undangan
yang berlaku sajalah yang merupakan sumber lahir, berasal, atau yang memberikan
wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh badan atau pejabat tata usaha negara.
Untuk itu, perlu dilihat dari mana badan atau pejabat tata usaha negara mendapatkan
kewenangannya (Indroharto, 1991).
Indroharto menyebutkan bahwa artribusi adalah pemberian wewenang pemerintah
yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan, baik yang diadakan
oleh original legislator maupun delegated legislator. Dalam perkembangannya terjadi
perubahan paradigma wetmatigheid van bestuur menjadi rechtmatigheid van bestuur
sehingga mempengaruhi konsep dari konsep artribusi. Perubahan tersebut menjadikan
sumber wewenang pemerintah tidak lagi mutlak hanya berdasarkan pada undang-undang
sebagai produk originaire wetgavers, tetapi juga perundang-undangan sebagai produk
gedelegeerde wetgevers yang dipegang oleh pemerintah. Pada delegatie, terjadinya
pelimpahan wewenang dari wewenang yang sudah ada (oleh organ yang telah mempunyai
wewenang secara atributif kepada organ lain) (Stroink, F.A.M and J.Gsteenbeek, 1985).
Indoharto menyebutkan bahwa delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang sudah
ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah
secara atributif kepada badan atau pejabat pemerintah lain. Wewenang yang telah didapat
dari delegasi tersebut dapat disubdelegasikan lagi kepada subdelegataris dengan ketentuan
yang mutatis mutandis bagi penerima subdelegasi tersebut.
Van Wijk (1994) menyebutkan bahwa delegasi yang biasa adalah bentuk wewenang suatu
lembaga pemerintahan yang diserahkan kepada lembaga pemerintahan yang lain. Namun,
pihak yang didelegasikan juga kadang-kadang bisa menyerahkan wewenang ini sehingga
kita dapat berbicara tentang subdelegasi. Mandat disebutkan oleh Van Wijk sebagai suatu
organ yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu (yang didapat dari
atribusi atau delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut, para pegawai
bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan wewenang tersebut atas nama organ
yang sesungguhnya diberi wewenang. Pemberi mandat atau pemandat (mandan) tetap
berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan dan memberi
petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkan. Pemandat tetap bertanggung
jawab atas tindakan yang dilakukan mandataris. Hal tersebut membedakan mandat dengan
delegasi.
Indroharto menyebutkan bahwa pada mandat tidak terjadi perubahan wewenang
yang sudah ada dan merupakan hubungan internal pada suatu badan atau penugasan
bawahan melakukan suatu tindakan atas nama dan atas tanggung jawab pemandat. Van
Wijk menyebutkan pula terdapat pula mandat kepada bukan bawahan. Apabila tidak ada
ketentuan hukum yang jelas, syarat mandat menjadi sah apabila dipenuhi persyaratan
berikut, yaitu (a) mandataris menerima pemberian mandat; (b) wewenang yang diberikan
adalah wewenang sehari-hari dan mandataris; dan (c) ketentuan perundang-undangan
tidak menentang pemberian mandat tersebut.
c. Kewenangan Pemerintah Daerah
Negara adalah suatu organisasi dan secara teoretis dan empiris setiap organisasi,
termasuk negara, selalu menganut asas sentralisasi sejak kelahiran sampai akhir hayatnya.
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Namun, organisasi yang besar dan sangat rumit tidak mungkin hanya diselenggarakan
dengan asas sentralisasi. Apabila hanya ada asas sentralisasi dalam sebuah organisasi,
penyelenggaraan berbagai fungsi yang dimiliki oleh organisasi tersebut tidak sepenuhnya
efektif. Oleh karena itu, diperlukan juga asas desentralisasi (Hoessein dkk, 2005).
Masalah sentralisasi dan desentralisasi mengandung satu aspek statis dan juga
aspek dinamis. Apakah norma pusat atau daerah yang dibuat dan dilaksanakan oleh satu
organ yang sama atau oleh beberapa organ dan bagaimanakah organ-organ ini sendiri
dibentuk merupakan hal-hal yang penting. Menurut pengertian statis, desentralisasi
terlepas dari apakah ada satu organ saja yang membuat semua norma pusat atau tidak;
demikian juga desentralisasi terlepas apakah norma-norma lokal yang dibuat oleh organorgan derahnya itu saja atau tidak. Sentralisasi dibuat dan dilaksanakan oleh seorang
individu, yang bertempat tinggal di wilayah pusat geografis negara dan dengan demikian
membuat pusat hukumnya. Desentralisasi biasanya dihubungkan dengan sejumlah organ
yang masing-masing berada dalam wilayah yang tercakup oleh kompetensinya. Ada suatu
kecenderungan untuk menyebut desentralisasi ketika ada berbagai organ pembuat norma,
tanpa menghiraukan bidang validitas teritorial dari norma-norma yang dibuat oleh organorgan ini. Jika kecenderungan demikian, istilah desentralisasi memperoleh suatu makna
yang dinamis, sepenuhnya berbeda dari makna statisnya (Kelsen, 1961).
Jika norma-norma pusat yang mengatur masalah-masalah yang berbeda yang
dibuat oleh organ-organ yang berbeda, misalnya suatu pemerintahan kabinet terbentuk,
administrasi negara dibagi ke dalam cabang-cabang pemerintahan yang berbeda, dan
setiap cabang pemerintahan ditempatkan di bawah pimpinan seorang menteri kabinet, ada
desentralisasi menurut pengertian dinamis (Kelsen, 1961). Secara teoretis, mungkin bagi
semua norma, baik daerah maupun pusat, dibuat oleh satu organ saja. Hal tersebut berarti
berhimpitnya desentralisasi statis bagian dengan sentralisasi dinamis keseluruhan. Fakta
bahwa fungsi dari individu-individu yang sama sebagai organ pembuat norma pusat dan
daerah berarti bahwa terdapat penyatuan personal di antara organ-organ dari tata hukum
yang berbeda yang dibentuk oleh norma hukum pusat dan norma hukum daerah.
Desentralisasi biasanya diadakan karena masalah yang sama benar-benar
memungkinkan diatur sesuai dengan kebutuhan pada daerah yang bersangkutan. Oleh
karena itu, biasanya lebih baik untuk tidak memperkenankan individu yang sama membuat
norma-norma tata hukum pusat dan juga norma-norma tata hukum daerah yang berbeda.
Akan tetapi, lebih baik jika individu-individu yang berbeda bertindak sebagai organ pembuat
hukum dari tata-tata hukum bagian yang berbeda dan dengan demikian terhindar penyatuan
pribadi organ-organ dari tata-tata hukum yang berbeda (Kelsen, 1961).
Konsep sentralisasi dan desentralisasi yang dinamis bukan hanya jumlah organ
pembuat organ melainkan juga cara pelembagaannya. Perbedaan antara pembentukan
organ-organ yang sentralistis dan desentralistis jelas dilakukan oleh monarkhi keturunan,
di satu pihak, dan oleh seorang presiden terpilih yang dipilih oleh seluruh bangsa, di lain
pihak. Desentralisasi bersifat statis dan dinamis jika tata hukum yang hanya berlaku bagi
suatu masyarakat bagian dibuat oleh organ yang betul-betul dipilih oleh para anggota dari
masyarakat bagian ini. Bentuk nyata dari pembagian kekuasaan tersebut adalah melalui
desentralisasi. Bhenyamin Hoessein (1993) menyebutkan, bahwa:
(1) pengertian desentralisasi berawal dari pembetukan daerah otonom, yakni kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang
menetapkan dan melaksanakan kebijakan bagi kepentingan sendiri;
(2) pembentukan daerah otonom tersebut dengan undang-undang (dalam arti formal)
yang disebut undang-undang pembentukan;
(3) terjadi penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang terbentuk
oleh pemerintah pusat. Penyerahan wewenang dapat terjadi bersamaan dengan
pembentukan daerah otonom (berdasar undang-undang pembentukan) disebut
wewenang pangkal dan atau pascapembentukan daerah otonom dengan peraturan
lain disebut wewenang tambahan;
(4) penyerahan wewenang dalam konsep desentralisasi mengandung makna dalam
penyerahan wewenang tersebut mencakup baik wewenang untuk menetapkan maupun
wewenang untuk melaksanakan kebijakan;
(5) pengemban wewenang untuk membentuk kebijaksanaan dalam daerah otonom adalah
lembaga-lembaga daerah yang keberadaannya atas dasar pemilihan; dan
(6) daerah otonom hasil bentukan tersebut memiliki berbagai ciri, yaitu zelfstandinge
staasrechtelijke organisatie yang dikutip oleh Benyamin dari Logemann. Lebih jauh ciri
kemandirian tersebut adalah adanya keuangan, pembiayaan, dan dinas daerah yang
dimiliki oleh daerah otonom.
Pembentukan norma-norma hukum di pusat mengakibatkan adanya keseragaman
dalam penyelenggaraan berbagai fungsi organisasi, sedangkan pembentukan normanorma hukum di daerah berperan untuk menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan
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berbagai fungsi organisasi sesuai dengan keberagaman kondisi masyarakat. Dalam
praktiknya hanya pada negara-negara yang menyerupai negara-kota (city-state, misal
negara Vatikan, Singapura) saja yang menjalankan sentralisasi secara penuh dan tidak
ada negara yang mendesentralisasikan kewenangannya secara penuh kepada daerah
(Hoessein dkk, 2005). Di samping itu, selalu terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang
sepenuhnya diselenggarakan secara sentralisasi, tetapi tidak pernah terdapat suatu urusan
pemerintahan apa pun di negara kesatuan yang sepenuhnya diselenggarakan secara
desentralisasi.
Otonomi mengandung intergritas sistem dalam arti memiliki batas-batas (boundaries).
Oleh karena itu, otonomi juga memiliki identitas. Dengan perkataan lain tidak terdapat
otonomi apabila tidak terdapat batas-batas. Penetapan batas-batas tersebut mengingatkan
pada suatu sitem keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, otonomi dalam wadah daerah
otonom merupakan selfcontained memiliki batas-batas aktivitas yang secara nyata dan
fungsional disepakati dan berinteraksi dengan suatu lingkungan yang menerima keluaran
(outputs) dan memberikan masukan (inputs) (Hoessein dkk, 2005).
Provinsi sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan
yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan
tertentu lainnya, termasuk kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten atau kota. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi menjadi wakil pemerintah
di daerah. Untuk hal tersebut memiliki kewenangan dekonsentrasi. Daerah kabupaten
atau kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Prinsip dasar otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, titik berat otonomi daerah
ditempatkan pada daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi, selain sebagai daerah otonom,
juga merupakan wilayah administratif yang melaksanakan urusan pemerintah pusat yang
didelegasikan kepada gubernur dalam rangka asas dekonsentrasi. Dengan demikian,
daerah provinsi bukan daerah atasan dari daerah kabupaten/kota dan tidak mempunyai
hubungan hierarkis, sedangkan otonomi yang diberikan kepada daerah dalam rangka asas
desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengatur
dirinya sendiri secara otonom sesuai dengan kondisi daerahnya. Pemberian otonomi dalam
wujud yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dipahami sebagai berikut.�
a. Otonomi Luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Selain itu, keleluasaan otonomi juga mencakup kewenangan utuh dan bulat dalam
penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian,
dan evaluasi.
b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh,
hidup, dan berkembang di daerah.
c. Otonomi bertanggung jawab merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai
konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan kepala daerah berupa tugas dan
kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi,
yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan
hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas, yaitu meliputi kewenangan
lintas kabupaten dan kota serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh
daerah kabupaten dan daerah kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu
lainnya. Dengan demikian, prinsip-prinsip otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999
adalah sebagai berikut.1
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspekdemokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung
jawab.
c. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan
daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap
terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom
1

Op.Cit. him. 4--5.
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f,

g.
h.
i.

dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah
administratif.
Bagi kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti
badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan
perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru,
kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan
legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya
sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu
yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah
kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai
dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskannya.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahannya, pada satu sisi, pemerintah
menyelenggarakan sendiri (sentralisasi) atau dapat melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah (dekonsentrasi)
atau dapat menugasi daerah dan/atau desa (tugas pembantuan/medebewind). Pada sisi
yang lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (UU 32/2004), pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan di luar urusannya
dengan menyelenggarakan sendiri (atau sentralisasi), melimpahkan sebagian urusan (atau
dekonsentrasi) pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dan menugaskan
sebagian urusan kepada daerah dan/atau desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pasal 13 UU 32/2004 mengatur urusan wajib yang menjadi kewenangan provinsi,
urusan tersebut di antaranya adalah (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b)
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat; (d) penyediaan sarana dan prasarana umum; dan (e)
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan
yang diberikan oleh UU 32/2004 tersebut kemudian diuraikan lebih terperinci pada
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kota (PP 38/2007). Pada peraturan tersebut, setiap sektor dibagi secara terperinci apa saja
yang menjadi kewenangan masing-masing.
Bila merujuk pada Pasal 13 UU 32/2004, urusan-urusan yang diletakkan di awal hingga
keempat dalam pembagian tersebut, yaitu menyangkut perencanaan dan pengendalian
pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; dan penyediaan
sarana dan prasarana umum. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah provinsi
memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur provinsinya, lengkap dengan sarana
dan prasarana umum. Selanjutnya, kewenangan penataan ruang diperinci lagi oleh PP 38
Tahun 2007 tersebut. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah
tersebut, tidak secara khusus terdapat kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur
lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bawah dan atas tanah.
Tabel 2
Pelaksanaan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
berdasarkan Urusan Pemerintahan, Pengaturan, Pengurusan, dan Anggaran
Urusan Pem
Asas

Pemerintah

Pengaturan

DO

Pemerintah

Pengurusan
Aparatur
DO Pemerintah
di Pusat

Anggaran

Inst
Vertikal

Aparatur
Daerah

APBN APBD

di Pusat

Sentralisasi

þ

x

þ

x

þ

x

x

þ

x

Dekonsentrasi

þ

x

þ

x

x

þ

x

þ

x

þ

x

þ

þ

x

x

þ

þ

x

x

þ

x

þ

x

x

þ

x

þ

Tugas
Pembantuan
Desentralisasi
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B. Kajian Asas-Asas dalam Penyusunan Norma
1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik
A. Hamid S. Attamimi (1990) mengemukakan bahwa asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang patut (baik) meliputi hal berikut.
a. Asas-asas formal meliputi:
1) asas tujuan yang jelas;
2) asas perlunya pengaturan;
3) asas organ/lembaga yang tepat;
4) asas dapatnya dilaksanakan; dan
5) asas dapatnya dikenali.
b. Asas-asas material meliputi:
1) asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
2) asas sesuai dengan hukum dasar negara;
3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.
Kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut bertitiktolak dari pendapat Van der Viles. Menurut Van der Viles (2005), asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan mencakup:
a. Asas-asas formal meliputi:
1) asas tujuan yang jelas;
2) asas organ/lembaga yang tepat;
3) asas perlunya pengaturan;
4) asas dapat dilaksanakan; dan
5) asas konsensus.
b. Asas-asas material meliputi:
1) asas terminologi dan sistematika yang benar;
2) asas dapat dikenali;
3) asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4) asas kepastian hukum; dan
5) asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.
c. Asas-Asas Formal
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik diatur dalam Pasal 5. Pasal ini menentukan, bahwa dalam membentuk
peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik meliputi hal berikut.
(1) Asas Kejelasan Tujuan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
(2) Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat
Maksud asas ini adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan
yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau
batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak
berwenang.
(3) Asas Kesesuaian Atara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
Maksud asas ini adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis
dan hierarki peraturan perundang-undangan.
(4) Asas Dapat Dilaksanakan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam
masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
(5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(6) Asas Kejelasan Rumusan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi
persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan
kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
(7) Asas Keterbukaan
Maksud asas ini adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh
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lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
d. Asas-Asas Materiil
Asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Menurut ayat (1) dalam pasal ini, materi muatan peraturan
perundang-undangan mengandung asas berikut ini.
(1) Asas Pengayoman
Maksud asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman
masyarakat.
(2) Asas Kemanusiaan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional.
(3) Asas Kebangsaan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Asas Kekeluargaan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
(5) Asas Kenusantaraan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan
materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(6) Asas Bhineka Tunggal Ika
Maksud asas ini adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus
daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(7) Asas Keadilan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
(8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,
antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
(9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
Maksud asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.
(10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Maksud asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,
antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik dalam
Penyusunan Norma Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan.
a. Asas-Asas Formal
Asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam
usulan-usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan ini adalah
sebagai berikut.
(1) Asas Kejelasan Tujuan
Usulan-usulan pengaturan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan ini mempunyai
tujuan yang jelas yang hendak dicapai
(2) Asas Kelembagaan atau Pejabat Organ Pembentuk yang Tepat
Usulan-usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan kepariwisataan ini disusun dan diajukan oleh Pemerintah dan dilakukan
pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
(3) Asas Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan
Pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan
kepariwisataan ini merupakan materi muatan undang-undang sehingga usulan-usulan
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(4)
(5)
(6)

(7)

pengaturannya harus dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan
ini.
Asas dapat dilaksanakan
Usulan-usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan ini
disusun dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis
sehingga bisa diharapkan akan berlaku efektif di dalam masyarakat.
Asas Kedayagunaan dan Kehasil Gunaan
Usulan-usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan kepariwisataan ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam
mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat di Indonesia.
Asas Kejelasan Rumusan
Usulan-usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan ini
disusun sesuai dengan persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,
yaitu meliputi teknik penyusunan struktur pengaturan (grouping dan ordering), teknik
perumusan kalimat pengaturan, dan teknik pemilihan kata yang menjadikan rancangan
ini mudah dimengerti dan mudah digunakan.
Asas Keterbukaan
Penyusunan usulan-usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang
Kepariwisataan ini dilakukan dengan partisipatif dan akuntabel. Masyarakat-- terutama
para pemangku kepentingan--diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan
usulan serta diberi jaminan bahwa tanggapan dan usulan tersebut dipertimbangkan
sebagai bahan bagi penyusunan rancangan undang-undang ini.

b. Asas-Asas Materiil
Asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam
usulan-usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan ini adalah
sebagai berikut.
(1) Asas Pengayoman
Usulan-usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan
ini disusun berlandaskan pada semangat untuk memberikan pelindungan dan
menciptakan ketentraman masyarakat.
(2) Asas Kemanusiaan
Usulan-usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan kepariwisataan ini disusun dengan memperhatikan nilai pelindungan dan
penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara
dan penduduk Indonesia secara proporsional.
(3) Asas Kekeluargaan
Usulan-usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan kepariwisataan ini disusun berdasarkan pada kepentingan bersama
masyarakat di Indonesia.
(4) Asas Kenusantaraan
Usulan-usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan ini
disusun berlandaskan pada pengintegrasian berbagai kepentingan yang bersifat
lintas-sektor dan lintas-wilayah, serta merupakan bagian dari sistem hukum nasional.
(5) Asas Bhineka Tunggal Ika
Usulan-usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan kepariwisataan ini disusun dengan memperhatikan kenyataan keberagaman
pemangku kepentingan.
(6) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan yang disusun ini tidak berisi usulanusulan pengaturan yang bersifat membedakan karena latar belakang, antara lain
agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
(7) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
Usulan-usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan kepariwisataan ini disusun berdasarkan pada prinsip untuk mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
(8) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Usulan-usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan ini
disusun dengan memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.
3. Asas-Asas Penyusunan Norma Sesuai Bidang Kepariwisataan
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan tertentu
dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan. Asas-asas materiil lain itu adalah sebagai berikut.
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Asas Komunitas/Masyarakat Lokal
Perubahan paradigma dalam mengelola industri pariwisata memperlihatkan (a)
adanya kecenderungan yang bersifat partisipatif, yaitu berkaitan dengan upaya
mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan dan (b) adanya
partisipasi masyarakat lokal untuk menerima manfaat dari kegiatan pariwisata dan
pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal. Dalam hal ini masyarakat setempat
turut bertanggung jawab untuk mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata
dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumbersumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan
dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga
harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun
sebelumnya. Begitu juga dengan komunitas-komunitas berbasis kemasyarakatan,
seperti kelompok dan institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok
sukarelawan.
Asas Lokalitas
Yang dimaksud dengan lokal berarti sesuatu yang berhubungan dengan tempat atau
daerah yang khusus, khususnya tempat manusia hidup dan berada. Dalam konstitusi
negara ini, pemerintah wajib memelihara dan mengembangkan budaya lokal sebagai
aset keanekaragaman nasional sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam konsep pariwisata unsur lokalitas sangat merupakan bagian tak terpisahkan
dan terintegrasikan dalam lingkungan alam, budaya, dan masyarakat ynag melingkupi
daya tarik wisata tersebut. Unsur lokalitas sangat penting dalam kriteria keberlanjutan
secara ekologis, ekonomi, dan etika.
Asas Berkelanjutan
Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya
bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus
layak secara ekonomi, adil secara etika, dan sosial terhadap masyarakat (Piagam
Pariwisata Berkelanjutan, 1995). Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti
disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995), adalah pembangunan
yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara
etika, dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah
upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara
mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya
secara berkelanjutan.
Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan
tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi
manusia, dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep
pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai resep pembangunan terbaik,
termasuk pembangunan pariwisata.
Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsip
yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan
para pemangku kepentingan, kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara
berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung,
monitor dan evaluasi, akuntabilitas, dan pelatihan serta promosi.
Asas kolaboratif
Yang dimaksud dengan kolaboratif adalah proses yang mendasar dari bentuk kerja
sama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian
konsensus, kepemilikan, dan keterpaduan dalam mengelola kepariwisataan. Hal
tersebut diwujudkan melalui kerja sama antarpemangku kepentingan dan para pelaku
yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM
(lembaga swadaya masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi
wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan
serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.
Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan konflik serta menampung
berbagai aspirasi atau keinginan para pihak untuk ikut dalam berbagai peran, manfaat,
dan tanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, kolaborasi
sebenarnya merupakan salah satu karakteristik dalam strategi negosiasi terutama
untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda
dari pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas suatu
tujuan. Bentuk kolaborasi adalah transparansi, akuntabilitas, peran serta pihak, efisiensi
dan efektivitas dalam perencanaan, serta pelaksanaan dan evaluasi pengembangan
pariwisata.
Asas Keterpaduan
Sebagai suatu sistem, pengelolaan pariwisata mengintegrasikan fungsi ekonomi,
fungsi pemasaran, dan fungsi koordinasi. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata

yang benar dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan ekosistem lingkungan,
disesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat, dan disinergikan dengan
pembangunan diberbagai sektor. Suatu pengelolaan pariwisata harus dapat
mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki dan sistem yang
ada untuk menciptakan aktivitas terhadap tercapainya kualitas destinasi pariwisata
termasuk kualitas pelayanan terhadap wisatawan. Tercapainya kepuasan pemangku
kepentingan meliputi seluruh pelaku pariwisata, baik yang berada di dalam organisasi
maupun di luar organisasi.
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan
1. Praktik Penyelenggaraan di Indonesia
a. Desa Wisata (Pariwisata berbasis masyarakat): Studi Kasus Kedonganan (Bali) dan
Penting Sari (Yogyakarta)
Era otonomi daerah memberi kesempatan kepada setiap Pemerintah daerah untuk
memajukan daerahnya masing-masing baik pada tingkat provinsi, kota, kecamatan
maupun desa. Dalam pengembangan kedepan, desa tidak lagi harus bergantung
pada kota atau kecamatan. Bahkan diharapkan penduduk desa dapat menjadi subyek
utama pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena penduduk desa memiliki berbagai
kelebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan budaya yang berpotensi untuk
dikembangkan menjadi daya tarik wisata alternatif dengan menawarkan aktivitasaktivitas wisata yang spesifik, unik, orisinal dan kental dengan nuansa sosial budayanya.
Pembangunan kepariwisataan dalam semangat otonomi daerah ini memberikan
perhatian pada perlunyan pendekatan pariwisata alternatif yakni berbagai bentuk
pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai alami, sosial dan komunitas dan yang
memungkinkan baik wisatawan maupun masyarakat setempat menikmati interaksi yang
positif dan bermanfaat dan bertukar pengalaman.
Dernol (1981) menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan dalam bentuk desa
wisata memberikan sedikitnya lima keuntungan, antara lain sebagai berikut:
(1) keuntungan ekonomis bagi individu dan keluarga karena akomodasi yang
dikembangkan dapat memberikan keuntungan bagi penduduk lokal seperti
homestay;
(2) masyarakat lokal mendapat keuntungan dalam bentuk peningkatan standar
perumahan untuk keperluan pariwisata sehingga mengurangi pengeluaran publik
untuk pembangunan infrastruktur;
(3) negara penerima wisatawan dapat mengurangi pengeluaran yang harus dibayar
keluar negeri untuk membayar fasilitas wisata yang dibangun karena pembangunan
fasilitas wisata lebih menggunakan bahan lokal; dan
(4) secara makro wisata jenis ini akna mempererat hubungan antarbangsa maupun
antardaerah.
Muljadi (2009) mengemukakan bahwa desa wisata adalah suatu produk wisata yang
melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa
wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonomi, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan
lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat, terutama berkaitan dengan nilai-nilai
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Ditambahkan oleh Inskeep
(1991), program desa wisata dapat menghilangkan persepsi yang salah dari wistawan
mengenai lingkungan dan budaya setempat, meningkatkan rasa memiliki dan bangga
akan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat setempat, serta menyediakan pekerjaan
bagi generasi muda untuk mengurangi kecenderungan urbanisasi.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata KM.18/HM.001/MKP/2011 Tahun
2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata
mendefinisikan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi,
dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang
menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
Konsep desa wisata yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (2001) memuat prinsip-prinsip sebagai berikut.
(1) Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat
dalam mengembangkan desa wisata, perlu diperhatikan adat istiadat dan budaya
setempat dan aktivitas kepariwisataan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya
yang dimiliki.
(2) Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa
Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang
sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa
dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan
atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan
desa seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan
sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan
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kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati
wisatawan.
(3) Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian
Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam
pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa, mencerminkan kelokalan dan
keaslian wilayah setempat.
(4) Memberdayakan masyarakat desa wisata
Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat
desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan desa
wisata sebagai pengejawantahan dari konsep Pariwisata Inti Rakyat mengandung
arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam
pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata
dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari.
(5) Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan
Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) harus mendasari
pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan
menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga
pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi
daya tarik desa tersebut. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut
adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (home
stay), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan
transportasi lokal, pertunjukan kesenian, dan lain-lain.
Pariwisata perdesaan merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat
dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa.
Oleh karena itu, diperlukan dukungan masyarakat setempat dan bukan individu atau
kelompok tertentu. Selain itu, diperlukan dukungan untuk menggerakan modal usaha,
profesionalisme, pemasaran, dan pencitraan yang tepat sesuai dengan karakteristik
budaya yang dimiliki sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Masyarakat
setempat membangun, mengelola, dan melayani kegiatan pariwisatanya. Dengan
demikian, masyarakat dapat merasakan langsung keuntungan dari pengelolaan
pariwisata ini.
Pariwisata perdesaan, menurut Inskeep (1991), adalah suatu bentuk pariwisata
yang menyebabkan wisatawan dapat belajar tentang budaya hidup dan tradisi
masyarakat setempat dan mereka mendapatkan pengalaman unik dengan terlibat
langsung dalam aktivitas sehari-hari masyarakat setempat. Keutamaan dari produk
desa wisata adalah untuk memperkenalkan secara langsung kepada wisatawan
bagaimana kehidupan tradisional desa dan menyediakan interaksi spontan antara
wisatawan dan masyarakat setempat. Dengan demikian, konsep desa wisata sebagai
suatu produk wisata harus melibatkan masyarakat desa, baik dalam pembangunan,
pengelolaan, maupun pelayanan. Pelibatan masyarakat ini tentu harus diawali dengan
penyadaran tentang bagaimana sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi ekonomi
bagi mereka. Dengan berkembangnya pariwisata di desa, manfaatnya dapat dirasakan
secara langsung oleh masyarakat desa tersebut.
b. Desa Wisata Penting Sari, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Desa wisata berkembang pesat di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun,
desa wisata mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat (Kemenparekraf, 2011). Tidak
kurang dari 800 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2012 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam program PNPM
Mandiri Pariwisata menargetkan hingga 928 desa wisata di 33 provinsi. Desa-desa yang
dikembangkan menjadi desa wisata berasal dari usulan pemerintah daerah masingmasing.
Dengan tumbuhnya desa wisata sejak tahun 2001 telah berkembang hingga
sekarang tidak kurang dari 35 desa wisata yang ada di kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Dari semua desa wisata yang terdapat di Kabupaten Sleman hanya tiga desa yang
dapat di kategorikan sebagai desa wisata yang mandiri dan salah satunya adalah Desa
Wisata Pentingsari, desa yang terletak di lereng gunung Merapi, tepatnya di kelurahan
Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Kawasan desa memiliki luas sekitar 103 ha dan
merupakan dataran tinggi dengan lansekap yang menyerupai semenanjung. Di sebelah
barat terdapat lembah curam bernama Kali Kuning. Di sebelah selatan terdapat lembah
bernama Gua Ledok atau yang dikenal dengan nama Ponteng.
Desa Penting Sari memiliki potensi daya tarik wisata alam dan budaya yang cukup
tinggi. Daya tarik wisata yang dimiliki, antara lain berupa kondisi alam dan keanekaragaman
vegetasi, objek peninggalan sejarah, seni karawitan, upacara data, dan kuliner lokal.
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Program desa wisata Pentingsari sangat beragam, misalnya program homestay yaitu
wisatawan menginap di rumah penduduk dan mengikuti aktivitas masyarakat perdesaan
sehari-hari. Para peserta program homestay belajar tentang perkebunan, pengelolaan
kopi, budi daya jamur, sayur organik, kerajinan khas tradisional, dan petualangan alam
(trekking). Keseluruhan program desa wisata dikelola secara mandiri oleh masyarakat
setempat. Desa Wisata Pentingsari memperoleh penghargaan tingkat dunia atas
keberhasilannya mengelola kepariwisataan yang mendasarkan pada penerapan Kode
Etik Kepariwisataan Dunia. Penghargaan ini diberikan sehubungan dengan pengelolaan
desa wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik Pariwisata Dunia, di antaranya
penerapan upaya pemberdayaan masyarakat lokal atau community-based tourism.
Selain itu, juga terjaganya kearifan budaya lokal dan pelestarian lingkungan untuk
memperoleh keuntungan tanpa menimbulkan kerusakan.
Fasilitas penginapan wisatawan menjadi prioritas pengelola dalam memberikan
pelayanan kepada wisatawan. Warga desa diberi keleluasaan untuk menyewakan rumah
sebagai tempat menginap wisatawan domestik maupun mancanegara. Awalnya, hanya
sepuluh rumah yang dijadikan proyek percontohan homestay, tetapi akibat kunjungan
wisatawan terus meningkat, masyarakat yang menyewakan rumahnya kini mencapai
lebih dari 50 unit. Meskipun belum lama menjadi desa wisata, ternyata satu dari 30 desa
wisata di Kabupaten Sleman itu pada 2009 sudah dikunjungi lebih dari 4.000 wisatawan
domestik dan mancanegara dengan pemasukan sebesar Rp100 juta.
Tabel 3
Tingkat Kunjungan Desa Wisata Penting Sari
Tahun

Jumlah Wisatawan (orang)

2008

1.257

2009

4.250

2010

9.357

2011

7.593

c. Desa Wisata Kedonganan-Bali
Beberapa tahun terakhir ini kunjungan wisatawan di Bali mengalami fluktuasi
meskipun secara umum tingkat kunjungan wisatawan masih tinggi dibandingkan
dengan destinasi pariwisata lainnya di Indonesia. Pembangunan sektor pariwisata di
Bali dilakukan secara agresif untuk mengimbangi permintaan pasar yang tinggi. Hal itu
berdampak pada dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Untuk meminimalisi
dampak negatif akibat pembangunan pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali membenahi
dan menata daya tarik wisata serta mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi
pariwisata di seluruh kabupaten Bali. Program pengembangan desa wisata sebagai
alternatif dari pengembangan pariwisata konvensional yang tujuannya menjaga
kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam atau budaya. Salah satu desa wisata
yang berhasil dikembangkan adalah Desa Adat Kedonganan. Kawasan desa wisata ini
terletak di Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan dikenal sebagai
desa nelayan dan dikembangkan menjadi desa wisata kuliner. Terdapat sekitar 24 kafe
yang menawarkan hidangan seafood yang dapat ditemui di sepanjang garis pantai
Kedonganan. Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan pengelolaan desa wisata
Kedonganan dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Kedonganan. Pengembangan desa
wisata itu memberikan dampak yang cukup signifikan. Kesejahteraan masyarakat desa
meningkat yang ditandai dengan rendahnya tingkat pengangguran di wilayah tersebut.
Awalnya, pengembangan desa wisata kuliner dipengaruhi oleh berbagai kafe
yang berada di sepanjang Pantai Jimbaran, tetapi tidak sedikit kafe yang tidak dapat
berkembang maksimal dan mengalami kebangkrutan. Selain itu, pembangunan tidak
terkendali mengakibatkan beberapa masalah dalam hal aspek ekonomi, sosial, budaya,
dan lingkungan. Pada tahun 2007 Desa Adat Kedonganan didukung oleh Pemerintah
setempat mengatur dan mengelola daerah Pantai Kedonganan. Pengelolaan dilakukan
dengan memaksimalkan potensi penduduk setempat berjalan dengan baik. Setelah
melewati proses yang panjang, kafe berdiri 24 unit yang konstruksi fisiknya dibiayai oleh
LPD Desa Adat Kedonganan sebesar Rp500 juta untuk modal kerja dan persediaan.
Secara keseluruhan modal yang diinvestasikan untuk bisnis kafe sekitar mencapai Rp12
miliar.
Pengelolaan kafe-kafe itu diserahkan kepada enam dusun adat yang ada di Desa
Kedonganan. Tiap-tiap dusun diberi hak untuk mengelola empat unit kafe. Pengelolaan
dengan model tersebut adalah strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
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melalui usaha bersama dengan memanfaatkan wilayah desa yang terletak di pantai.
Saat ini kehadiran kafe membawa dampak positif dengan meningkatkan perekonomian
penduduk lokal seperti menciptakan kesempatan pekerjaan sebagai pedagang canang
persembahan khusus, ikan, kelapa muda, lauk, beras, arang, serta penyedia transportasi
layan.
d. Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DMO): Studi Kasus Flores Komodo
Pengaplikasian konsep-konsep pengembangan DMO di Indonesia terbagi menjadi
tiga tingkatan wilayah, yakni (i) skala lokal (DMO pada tingkat lokal mencakup wilayah
yang bisa dikendalikan pada tingkat kabupaten, misalnya Desa Wisata Penting Sari di
Yogyakarta), (ii) skala regional (DMO pada tingkat regional mencakup wilayah yang bisa
dikendalikan pada tingkat provinsi, misalnya Java Promo, dan (iii) skala nasional (DMO
pada tingkat nasional mencakup wilayah seluruh Indonesia, misalnya Badan Promosi
Pariwisata Indonesia).
2. Praktik Penyelenggaraan di Negara Lain
1. Thailand
Program One Tambon One Product (OTOP) atau program satu desa satu produk di
Thailand diadposi dari program One Village One Product (OVOP) di Jepang. Program ini
diselenggarakan sebagai kebijakan untuk membalikkan depopulasi perdesaan di Thailand
dan difokuskan pada pengentasan kemiskinan. Program OTOP memberikan kesempatan
bagi masyarakat untuk memasarkan produk-produk lokal dan menciptakan kesempatan
kerja. Program OTOP diaplikasikan salah satunya di Provinsi Chiang Mai, Thailand.
Gerakan One Village One Product (OVOP) dimulai pertama kali di Oita, Jepang
pada akhir 1970-an dan bertujuan untuk menggerakkan ekonomi perdesaan. Konsep asli
OVOP adalah untuk mendorong setiap desa di Oita untuk memilih produk khusus untuk
wilayah tersebut dan mengembangkannya sampai pada tingkat nasional dan global. Dalam
beberapa tahun terakhir, konsep ini telah digunakan di negara-negara Asia dan negara
berkembang lainnya, termasuk Afrika dan Amerika Latin. Dalam penerapannya, program ini
telah menjadi kebijakan negara-negara tersebut untuk pengentasan kemiskinan. Program
OVOP dipandang sebagai cara meningkatkan keterampilan kewirausahaan masyarakat
lokal dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat, keterampilan, serta menciptakan
nilai tambah kegiatan melalui branding produk lokal dan membangun sumber daya manusia
dalam pembangunan ekonomi lokal. Secara khusus, penggunaan sumber daya lokal dan
pengetahuan serta keterampilan merupakan elemen penting dari pengembangan OVOP
yang juga terkait dengan teori pembangunan endogen.
Di Thailand struktur administrasi pemerintah daerah dapat dibagi menjadi empat
tingkatan, yaitu (1) 76 provinsi, (2) 876 kabupaten, (3) 7.255 kecamatan (disebut ‘Tambon’
di Thailand), dan (4) 79.830 desa. Pada tahun 2001 Pemerintah Thailand memperkenalkan
skema di tingkat subdistrik yang disebut One Tambon One Product (OTOP) untuk
merangsang ekonomi perdesaan. Salah satu elemen yang paling signifikan dari penerapan
program OTOP di Thailand adalah masyarakat yang berbasis usaha.
Pada tahun 1997 krisis Asia yang berdampak pada petani miskin di perdesaan serta
ekonomi perkotaan. Akibatnya, dikotomi antara kaya dan miskin menjadi salah satu masalah
yang paling kontroversial di Thailand. Secara khusus, gerakan sosial seperti Majelis
Masyarakat Miskin, terdiri atas petani kecil, memaksa para pembuat kebijakan di Thailand
yang menyadari pentingnya menangani pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan.
Akibatnya, pemerintahan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawaratra (2001--2006)
mengeluarkan moratorium pembayaran utang petani selama tiga tahun dan dipinjamkan
sampai dengan 1 juta baht bagi setiap desa di Thailand untuk proyek-proyek pembangunan.
Pada saat yang sama pemerintah membentuk Program Dana Bergulir Perdesaan yang
saat ini sebagai sumber modal untuk proyek OTOP. Selanjutnya, Rencana Pembangunan
Nasional Sosial-Ekonomi ke-9 (2002--2006) diperkenalkan dengan menggunakan filsafat
‘Ekonomi Kecukupan’, menekankan pada holistik, keseimbangan, dan jalur pembangunan
berkelanjutan yang bisa meringankan dampak krisis ekonomi dan sosial. Proyek OTOP
telah memberikan kontribusi bagi perekonomian perdesaan di Thailand, khususnya dalam
hal penciptaan lapangan kerja. Lebih dari 22.762 desa di seluruh Thailand berpartisipasi
dalam proyek dengan 37.840 produsen OTOP dan lebih dari 1,3 juta anggota dan karyawan,
terutama ibu rumah tangga dan orang tua, yang menikmati peningkatan pendapatan rumah
tangga mereka. Proyek OTOP juga telah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi
dalam kegiatan masyarakat yang memungkinkan penduduk desa untuk bekerja sama dan
menerapkan kearifan lokal dalam produksi mereka.
2. Desa Wisata Eropa
Jaringan Desa Wisata Eropa dimulai di Alentejo (Portugis) pada tahun 1996. Pada
tahun 1999 proyek belajar keberlanjutan melibatkan mitra dari Laponia, Trentino, dan
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Alentejo mulai mencari model pembangunan berkelanjutan di daerah perdesaan yang
selama ini terpinggirkan. Pariwisata berbasis pada alam dan desa-desa diusulkan sebagai
katalis ekonomi dengan pembentukan jaringan desa-desa dengan memperkuat inisiatif
lokal. Pada tahun 2001 proyek integradev, mendukung daerah perdesaan di negara-negara
calon anggota Uni Eropa yang melibatkan mitra di Liguria (Skotlandia), Alentejo (Portugal),
Arad (Rumania), dan Lomza (Polandia) dengan pembiayaan dari ECOS Ouverture, sebuah
konsolidasi gagasan Jaringan Desa Wisata Eropa. Pada tahun 2002, kemitraan Alentejo
mengusulkan sebuah proyek baru untuk mengonkretkan konsep desa wisata dengan
dukungan dari INTERREG IIIC dan juga untuk melanjutkan proyek Integradev.
Tujuan dari proyek ini adalah untuk memperdalam dan mengonkretkan konsep
desa wisata, menggunakan pariwisata sebagai katalis bagi pembangunan yang terpadu
dan berkelanjutan di desa-desa, dan menciptakan struktur yang layak untuk kerja sama
Eropa berkaitan dengan desa wisata dan juga sebagai program untuk menjaga lingkungan,
warisan arsitektur dan budaya yang menawarkan kualitas internasional dalam kaitannya
dengan barang dan jasa, menggunakan kerja sama sebagai alat untuk pembangunan, dan
membuat hubungan kerja sama antara kota dan perdesaan. Dalam merealisasikan proyek ini,
dikembangkan jaringan melalui pertemuan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman,
pertukaran pengalaman, dan tindakan pada pelatihan dan kualifikasi. Caranya adalah (1)
membuat sebuah sistem informasi yang ditujukan untuk anggota jaringan perdesaan dan
juga untuk dunia luar serta ditujukan untuk mempromosikan kegiatan pariwisata desa; (2)
menyusun sebuah rencana pengembangan untuk jaringan; (3) mendefinisikan struktur,
kerangka hukum, dan sistem manajemen, (4) menyiapkan model untuk pendanaan, dan
(5) menyiapkan strategi untuk memasarkan dan mempromosikannya.
Hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah untuk pengembangan strategi konkret
bagi pembangunan desa-desa, jaringan regional dan jaringan pariwisata desa di Eropa,
dan untuk membentuk mekanisme kerja sama yang multifungsi yang memungkinkan
penyebaran praktik-praktik yang baik untuk membangun perdesaan, mempromosikan
pengembangan yang berkelanjutan, menghentikan eksodus dari perdesaan ke kota, dan
menguatkan masyarakat, serta menciptakan suatu tindakan yang patut dicontoh dalam
pertahanan dan revitalisasi perdesaan.
Pengembangan konsep desa wisata dimulai di Alentejo pada tahun 1996 ketika Region
Wisata Évora bekerja sama dengan Asosiasi Monte, manajer program LEADER untuk pusat
Alentejo. Pengembangan desa wisata ini diprakarsai dan didukung dua usaha pertama dari
jenis ini di desa-desa São Gregório dan Telheiro, proyek-proyek yang terintegrasi sebagai
bagian sentral dari strategi untuk pembangunan perdesaan di pusat Alentejo.
Tujuan keseluruhan dari Jaringan Desa Wisata Eropa adalah untuk mempromosikan
pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan pariwisata sebagai instrumen katalis
untuk integrasi dan keberlanjutan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata di
desa-desa dan daerah-daerah yang berpartisipasi sesuai dengan konsep desa wisata dan
menciptakan struktur yang berkelanjutan untuk kerja sama Eropa dalam hal pariwisata desa.
Subtujuannya adalah untuk menggunakan pariwisata sebagai media dalam mempromosikan
pembangunan berkelanjutan lokal dengan langkah-langkah sebagai berikut.
(1) membangun kapasitas di setiap desa untuk menggambarkan dan menerapkan rencana
untuk pembangunan berkelanjutan;
(2) memastikan bahwa pariwisata dan semua sektor kegiatan di desa-desa berkembang
secara terpadu untuk menciptakan sinergi dan kualitas yang saling melengkapi;
(3) menciptakan peluang baru bagi penduduk dan perusahaan lokal melalui pembentukan
semangat kewirausahaan di masyarakat;
(4) memperkuat kohesi ekonomi dan sosial melalui proses partisipatif, dan melalui
penciptaan kemitraan antara penduduk, perusahaan, asosiasi, dan pihak berwenang
setempat;
(5) mempertahankan dan memelihara identitas lokal dan lingkungan;
(6) meningkatkan keterampilan profesional dan kompetensi individu dan masyarakat, dan
keinginan mereka untuk terus belajar;
(7) menciptakan struktur berkelanjutan yang mendorong kerja sama antara desa yang
berbeda yang akan diperkuat di daerah marjinal dengan mempersiapkan Jaringan
mandiri Eropa;
(8) membuat Jaringan untuk alat kerja sama yang multifungsi;
(9) berkontribusi dalam penyusunan jaringan desa untuk integrasi Eropa; da
(10) memastikan bahwa desa mampu memberikan manfaat dari proses globalisasi,
membuat Jaringan “pusat” dari desa global.
Dengan kualifikasi wisata tradisional, yang mampu menghubungkan kehidupan di
perdesaan yang mewakili sebuah peradaban dengan referensi yang baru, menempatkan
pariwisata yang direstrukturisasi dan dibedakan dengan kunjungan yang mampu memberikan
warna baru dan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan dalam ruang yang penuh
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dengan kehidupan di alam perdesaan yang berkualitas. Hal ini tanpa diragukan lagi akan
menjadi bentuk operasional yang paling efektif untuk restrukturisasi dan menghubungkan
semua inovasi suatu peradaban dan arahan strategis untuk membangun kembali wilayah
tersebut.
Melalui pertukaran pengalaman antara anggota jaringan desa wisata secara rutin,
dengan basis konsolidasi untuk kerja sama, juga pengembangan kegiatan pelatihan
promosi secara profesional, yang ditujukan untuk manajemen mutu dalam produksi lokal
dan khususnya dalam jaringan desa wisata sehingga jaringan tersebut dikenal sebagai
produk pariwisata yang berkualitas. Setelah tahun 2006, Jaringan Desa Wisata Eropa
yang telah terbentuk siap untuk berfungsi melalui program-program dan manajemen yang
telah mereka rancang, dapat memobilisasi kepentingan publik di bidang pariwisata, dan
wisatawan dapat memilih secara cerdas tujuan desa wisata yang terdapat di dalam jaringan
tersebut yang didasarkan pada tradisi sambutan perdesaan yang hangat, dan sebagai
motor penggerak bagi penyebaran pengalaman yang berbeda dalam pembangunan
berkelanjutan, dan sebagai pusat dari cara hidup Eropa yang beraneka ragam. Dampak
jangka panjang akan terlihat dalam pemulihan nilai-nilai tradisional dan produk, dalam
suntikan kegiatan ekonomi yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan ke dalam
masyarakat dalam penguatan kapasitas mereka untuk menarik dan menciptakan kondisi
yang lebih baik untuk kegiatan pariwisata perdesaan di Eropa.
3. India

Pariwisata di India adalah industri jasa terbesar dengan kontribusi 6,23% terhadap
PDB nasional dan 8,78% dari total tenaga kerja di India. Tahun 2010 total kunjungan
wisatawan asing di India adalah 5,78 juta; dihasilkan sekitar 200 miliar dolar AS pada
tahun 2008 ; dan diperkirakan akan meningkat menjadi US $375.500.000.000 pada tahun
2018 dengan laju pertumbuhan 9,4% per tahun. Mayoritas turis asing berasal dari Amerika
Serikat dan Inggris. Kerala, Tamil Nadu, Delhi, Uttar Pradesh, dan Rajasthan merupakan
lima negara untuk menerima wisman pariwisata domestik pada tahun yang sama adalah
740 juta. Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, dan Maharashtra menerima andil
yang besar dari pengunjung tersebut. Departemen pariwisata adalah lembaga nodal
untuk merumuskan kebijakan dan program nasional untuk pengembangan dan promosi
pariwisata. Dalam prosesnya kementerian berkonsultasi dan bekerja sama dengan para
pemangku kepentingan lain di sektor ini, termasuk Kementerian Tengah berbagai/lembaga,
pemerintah negara bagian dan wilayah persatuan dan perwakilan dari sektor swasta. Upaya
terpadu yang dilakukan untuk mempromosikan bentuk-bentuk baru dari pariwisata seperti
perdesaan, cruise, medis, dan eco-tourism. Departemen pariwisata juga mempertahankan
kampanye Incredible India.
Pada 2011 total kunjungan wisatawan asing ke India adalah 6,18 juta dan laba selisih
kurs mencapai US $16691000000 (Global rank-17) naik 17,6% dari angka tahun sebelumnya
sebesar US $14193000000 (sebanyak 5,58 juta FTA pada 2010) laba luar negeri India.
Bursa tumbuh 14,1% menakjubkan (CAGR) selama 2001--2010 keluar-mondar-mandir
rata-rata 7,7%. Karena berbagi keadaan stabil selama satu dekade, pertumbuhan India
dalam pendapatan valuta asing dunia sudah naik dari 0,64% pada tahun 2002 menjadi
sekitar 1,72% pada tahun 2011.
Menurut World Travel dan Tourism Council, India akan menjadi pariwisata hot-spot
2009--2018, memiliki potensi 10-tahun pertumbuhan tertinggi. Laporan Daya Saing Travel
& Tourism 2.007 pariwisata di India peringkat keenam dalam hal daya saing harga dan
peringkat 39 dalam hal keselamatan dan keamanan meskipun terdapat kemunduran jangka
pendek dan jangka menengah, seperti kekurangan kamar hotel. Pendapatan pariwisata
diperkirakan melonjak sebesar 42% dari tahun 2007 hingga 2017. Sejarah yang kaya India
dan keragaman budaya dan geografis membuat daya tarik pariwisata internasional yang
besar dan beragam. India menyajikan pariwisata warisan dan budaya bersama dengan
medis, bisnis, dan pariwisata olahraga sehingga India memiliki salah satu sektor yang
berkembang terbesar dan tercepat di India adalah pariwisata medis.
Pariwisata berbasis masyarakat perdesaan India memiliki banyak daya tarik untuk
ditawarkan kepada dunia. Kaya dalam tradisi seni, kerajinan dan budaya, perdesaan India
dapat muncul sebagai tempat wisata yang penting. Masyarakat di Negara maju yang
memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang cara-cara hidup tradisional, seni, dan kerajinan
akan menarik untuk berkunjung kei perdesaan India jika konsep desa wisata ini dipasarkan
dengan baik. Hal itu tidak berarti bahwa konsep tersebut tidak bisa diterapkan. Ribuan
wisatawan mancanegara mengunjungi daerah perdesaan di Rajasthan, Gujarat, dan India
Selatan setiap tahun. Itu menjadi bukti kelayakan konsep desa wisata.
Pemerintah India akhir-akhir ini telah menyadari apa yang dapat ditawarkan oleh
perdesaan India kepada dunia. Ada sepuluh rencana yang telah diidentifikasi oleh pemerintah
India, yaitu bahwa pariwisata sebagai salah satu sumber utama dapat digunakan untuk
menghasilkan lapangan kerja dan mempromosikan mata pencaharian yang berkelanjutan.
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Kementerian Pariwisata India bekerja sama dengan UNDP telah meluncurkan proyek
pariwisata endogen terkait dengan skema pariwisata yang ada perdesaan pemerintah.
UNDP telah berkomitmen $2,5 juta untuk proyek ini. UNDP akan membantu di bidang
peningkatan kapasitas, keterlibatan LSM, masyarakat lokal dan seniman, menempa kuat
masyarakat-swasta dan kemitraan dengan berbagai. Pemerintah telah memutuskan untuk
mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi desa wisata.
Sejauh ini pemerintah India telah mengidentifikasi 31 desa di seluruh negeri sebagai
tempat-tempat wisata. Ini tidak berarti bahwa India hanya memiliki 31 tempat wisata
potensial di daerah perdesaan. Ada lebih banyak tempat. Tempat tersebut dipilih atas dasar
percontohan di bidang infrastruktur menjaga tampilan yang tersedia. Ada tempat lain yang
menarik wisata potensial dan infrastruktur yang memadai perlu dikembangkan.
Beberapa negara dengan inisiatif mereka sendiri telah mulai mempromosikan
pariwisata perdesaan, misalnya Departemen Kehutanan Pemerintah Uttaranchal telah
mendirikan Pusat Ekowisata dan Penghidupan Berkelanjutan. Pusat itu bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dan promosi desa wisata.
Proyek percontohan pada pariwisata endogen adalah proyek pariwisata yang
melibatkan pemerintah pusat, negara bagian, semua pemangku kepentingan kabupaten
administrasi Peduli, dan LSM lokal mitra. Pemerintah pusat telah menjanjikan bantuan
kepada negara sebesar Rs0,5 juta untuk mengembangkan sebuah situs untuk desa wisata.
Proyek disusun untuk mendirikan pusat fasilitas umum untuk orang-orang kerajinan
dan desa Kala Kendras (seni dan pusat kerajinan) untuk menampilkan seni dan kerajinan,
sejarah dan budaya, serta alam dan warisan dari lokasi yang teridentifikasi. Proyek ini akan
memfasilitasi pembangunan VishramSthals (rumah untuk berisitirahat bagi wisatawan) ini.
VishramSthals akan dibuat dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang tersedia dan
keterampilan tradisional dan pengetahuan bangunan dan konstruksi. Dengan maksud untuk
menyediakan layanan standar global, masyarakat setempat akan dilatih dalam berbagai
aspek hospitability, penginapan, dan masakan.
Pariwisata India merupakan salah satu penghasil utama devisa bagi negara.
Pariwisata perdesaan akan mempercepat proses pembangunan dan memberikan
kesempatan kepada orang-orang desa untuk berinteraksi dengan dunia luar. Ini juga akan
meningkatkan kesempatan kerja di daerah perdesaan dan meningkatkan produk sehingga
perajin perdesaan akan menemukan ready market. Perdesaan India memiliki banyak hal
untuk ditawarkan kepada dunia.
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru
1. Pembangunan Pariwisata Daerah
Paradigma pembangunan pariwisata Indonesia bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang memberikan manfaat sosial budaya dan ekonomi
bagi masyarakat dan daerahnya sekaligus juga memelihara kualitas lingkungan hidup.
Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Sapta Nirwandar, pembangunan kepariwisataan
pada dasarnya ditujukan, antara lain untuk penghapusan kemiskinan; pembangunan
berkelanjutan; pelestarian budaya, peningkatan ekonomi dan industri. Akan tetapi, kondisi
kepariwisataan saat ini mengalami ketidakseimbangan akibat dari pembangunan pariwisata
yang tidak merata dan kurang termanfaatkannya potensi pariwisata di beberapa daerah,
khususnya Indonesia Timur. Permasalahan mendasar lainnya adalah fasilitas penunjang
pariwisata, termasuk sarana transportasi dan infrastruktur yang belum memadai mengingat
setiap daerah memiliki tingkat permasalahan yang berbeda menuntut pola pengembangan
yang berbeda pula.
Di era otonomi daerah, pemerintah mempunyai peluang untuk mengelola pembangunan
daerah sendiri. Langkah strategis dalam membangun pariwisata daerah dalam kondisi
ekonomi saat ini adalah dengan memberi kesempatan masyarakat setempat berpatisipasi
aktif dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi. Pengembangan pariwisata dengan pendekatan masyarakat (komunitas) berarti
menempatkan masyarakat sebagai komponen utama. Masyarakat mempunyai peran yang
sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Keterlibatan pemerintah dan
swasta sebatas memfasilitasi dan memotivasi masyarakat. Implementasi konsep ini tentu
saja memerlukan adanya program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan serta
fasilitas usaha pariwisata seperti permodalan, insentif, dan fasilitas lainnya. Konsep ini
berdasarkan pada penciptaan ide kreatif melalui mata rantai pariwisata yang memberikan
nilai tambah bagi masyarakat lokal. Sentuhan kreativitas dapat memberikan nilai lebih
tinggi dan konsep ini merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Contohnya adalah model
kelembagaan pengentasan kemiskinan di Kota Batu, Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur,
sebagaimana juga beberapa daerah lainnya, menunjukkan angka kemiskinan lebih tinggi
daripada angka kemiskinan nasional. Kondisi itu sangat memprihatinkan karena beberapa
daerah seperti Kota Batu berpotensi untuk memberikan sumbangan pendapatan daerah
yang cukup besar dari sektor pariwisata. Karakteristik objek wisata yang ada berbasis pada
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keindahan alam khususnya agrowisata yang dikombinasikan dengan wisata buatan untuk
meningkatkan fungsi-fungsi hiburan bagi seluruh segmen wisatawan (tua, muda, dan anakanak).
Keberadaan Jatim Park, Songgoriti, Hotel, Restoran, dan Pasar Wisata merupakan
unit-unit usaha yang memberi kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah dan ekonomi
lokal. Hubungan antara industri pariwisata dan ekonomi lokal sangat erat. Sarana produksi
tenaga kerja, sayur-buah lokal menjadi masukan utama dari unit-unit industri pariwisata
yang ada. Sektor perdagangan khususnya di pasar-pasar wisata merupakan sektor
ekonomi yang menjadi mediator antara rumah tangga miskin produsen handycrafts,
kripik, tanaman hias, sayur, atau buah dan wisatawan. Untuk mendongkrak usaha industri
kecil, masyarakat tidak terlalu mengandalkan lembaga formal seperti bank atau koperasi.
Mereka menggunakan bentuk kelembagaan arisan atau perkumpulan sosial keagamaan
untuk mendapatkan tambahan modal. Bentuk kelembagaan sosial ini disebut Arisan Plus,
yaitu sistem arisan yang anggotanya bisa memperoleh tambahan modal melalui undian
(sebagaimana sistem arisan tradisional). Kelembagaan sosial ini juga berfungsi sebagai
pusat pelatihan pengembangan kewirausahaan dan bisnis yang sesuai dengan bidang
usaha dan terbuka bagi anggota keluarga rumah tangga miskin.
Upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan pariwisata daerah adalah
dengan menyelenggarakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM
Mandiri). Program itu merupakan gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis
masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta ajuan dan pedoman bagi pelaksanaan
berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Sektor pariwisata merupakan bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri melalui kegiatan
pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan sarana prasarana pendukung
untuk menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat. Sasaran wilayah PNMP
pariwisata tersebar di seluruh Indonesia dan pada tahun 2011 target capaian adalah 200 desa
yang meliputi sekitar 25 provinsi. Salah satu contoh adalah pengembangan desa wisata di
sekitar Candi Borobudur. Profil desa wisata, yang dikembangkan berada pada radius 2 km
dari Candi Borobudur, merupakan salah satu desa termiskin di Kabupaten Magelang dan
memiliki daya tarik wisata perdesaan yang sangat berpotensi untuk dikembangakan (adat/
tradisi, kesenian, atau kerajinan). Candi Borobudur menjadi katalis pengembangan desa
wisata di sekitarnya. Setidaknya terdapat 4 desa wisata yang sudah mulai dikembangkan
dengan karakateristik sesuai dengan potensi yang dimiliki desa masing-masing, yakni
sebagai berikut.
(1) Desa Karanganyar memiliki basis daya tarik wisata perdesaan.
(2) Desa Majaksingi berbasis aktraksi ekowisata perdesaan.
(3) Desa Candirejo berbasis daya tarik wisata agro/pertanian.
(4) Desa Borobudur berbasis daya tarik perdesaan/adat tradisi/kesenian kerajinan lokal.
2. Kawasan Khusus Pariwisata
Upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata daerah adalah membentuk
Kawasan Khusus Pariwisata. Dalam hal ini Kawasan Khusus Pariwisata memiliki batas
tertentu dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan
fungsi kegiatan pariwisata dan mendapatkan faslitas tertentu untuk mengoptimalkan
fungsi tersebut. Tujuan penetapan Kawasan Khusus Pariwisata di daerah adalah untuk
mempercepat dan menstimulasi perkembangan pariwisata daerah dengan diberikannya
perlakuan khusus sesuai dengan ciri, fungsi, dan kebutuhannya. Kawasan khusus memiliki
ciri, antara lain (1) terletak dalam kawasan strategis pariwisata; (2) sudah menjadi destinasi
dan adanya wisatawan domestik atau mancanegara yang datang berkunjung; (3) berpotensi
untuk dikembangkan menjadi destinasi berdaya saing internasional, dan (4) memberikan
kontribusi secara ekonomi terhadap pembangunan daerah dan masyarakat setempat.
Adapun definisi dari kawasan pariwisata khusus adalah kawasan di dalam kawasan
strategis pariwisata yang telah ditetapkan pemerintah yang memiliki status khusus,
fungsi khusus, dan perlakuan khusus terkait dengan kepariwisataan. Kawasan khusus
pariwisata ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dalam hal ini kawasan
khusus pariwisata berada dalam kawasan strategis pariwisata yang bersifat khusus bagi
kepentingan pariwisata nasional.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
A. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan dasar hukum perencanaan pembangunan,
pascadihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD
1945. GBHN pada waktu itu merupakan perencanaan yang disusun pemerintah, yang dibagi
menjadi periode-periode 25 tahun dan lima tahunan dalam Repelita. Sebagai instrumen
perencanaan yang mengikuti konsep tersebut, UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatur adanya
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP, untuk 20 tahun), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM, untuk 5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP, tahunan).
Dokumen perencanaan tersebut disusun untuk tingkat pusat dan tingkat daerah.
Konsep perencanaan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 adalah konsep hierarkis dengan
melibatkan instansi-instansi terkait, terutama untuk menyusun rencana kerja sendiri. Kegiatan
perencanaan meliputi penyusunan rencana, penetapannya, pengendalian, hingga evaluasi
pelaksanaan rencana. Adapun 5 (lima) pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan
meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas (top down).
Mengingat UU tersebut dikeluarkan pada tahun 2004, dokumen perencanaan yang
disusun adalah RPJP Nasional 2005--2025 melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. Sementara
itu, untuk RPJMN telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN
2004--2009.
B. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan
prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, UU Nomor 17 Tahun 2007
mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–
2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengatur bahwa RPJP Nasional
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk
rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.
C. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah,
yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan,
dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan
dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan
tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada
daerah yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi
daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pemerintahan daerah, baik pemda provinsi maupun pemda kabupaten/kota menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah memiliki hubungan
dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Pemerintahan daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan
pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Adapun urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi (a) politik luar
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negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f)
agama. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan
pemerintahan tersebut, Pemerintah dapat:
(1) menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
(2) melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah;
(3) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah; atau
D. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan
ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk
mencapai tujuan bernegara. Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi
dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari
ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi. Percepatan pembangunan ekonomi nasional dan perwujudan kedaulatan politik
dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi
ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari
dalam negeri maupun dari luar negeri dalam menghadapi perubahan perekonomian global
dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim
penanaman modal yang kondusif, promotif, pemberian kepastian hukum, keadilan, dan efisien
dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 antara lain mengatur bahwa pada prinsipnya
semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang
usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Adapun
bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: (a) produksi senjata, mesiu,
alat peledak, dan peralatan perang; dan (b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan
tertutup berdasarkan undang-undang.
Dalam melakukan penetapan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal,
baik asing maupun dalam negeri, Pemerintah mendasarkan pada kriteria kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan
nasional lainnya, sedangkan penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu pelindungan sumber daya alam, pelindungan,
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan
distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama
dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Hal iitu sejalan dengan Peraturan Presiden
No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Bidang yang Terututup dan Bidang yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman
modal yang dapat diberikan kepada penanaman modal yang melakukan peluasan usaha atau
melakukan penanaman modal baru. Penanaman modal yang mendapat fasilitas sekurangkurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
a. menyerap banyak tenaga kerja;
b. termasuk skala prioritas tinggi;
c. termasuk pembangunan infrastruktur;
d. melakukan alih teknologi;
e. melakukan industri pionir;
f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang
dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin peralatan yang diproduksi di dalam
negeri.
E. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup
Pada dasarnya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap
warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pembangunan ekonomi nasional
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan. Namun, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun serta mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang diperparah dengan
adanya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim, perlu kesadaran pelindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua
pemangku kepentingan, termasuk sektor industri.

92

Terjadinya pemanasan global menuntut perubahan aktivitas manusia kepada aktivitas
yang ramah dan peduli terhadap lingkungan hidup. Di lain pihak, sumber daya alam tidak
terbarukan semakin menipis. Sektor industri merupakan salah satu penyumbang terjadinya
peningkatan pemanasan global serta pengguna sumber daya alam yang besar. Tuntutan
masyakarat dunia terhadap ketersediaan produk hijau semakin meningkat. Untuk itu, dalam
rangka mengurangi pemanasan global sekaligus untuk meningkatkan daya saing, Indonesia
perlu mewujudkan industri hijau dalam pembangunan industri nasional.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
hanya mengatur hal-hal terkait persyaratan dan perizinan di bidang lingkungan hidup yang
berlaku umum bagi seluruh kegiatan usaha (tidak spesifik diperuntukan usaha industri).
F. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada
Bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara karena memberikan
manfaat serba guna bagi umat manusia. Oleh karena itu, wajib disyukuri, diurus, dan
dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dewasa ini, hutan, sebagai
salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung
menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal,
dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana,
terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur bahwa pengurusan hutan yang
berkelanjutan dan berwawasan mendunia harus menampung dinamika aspirasi dan peran
serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma
hukum nasional. Untuk itu, undang-undang tentang kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan
fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang
seimbang dan lestari;
c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat
secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan
ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 bahwa hutan mempunyai fungsi (a) fungsi konservasi,
(b) fungsi lindung, dan (c) fungsi produksi. Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan mengatur hal-hal sebagai berikut.
(a) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil
hutan kayu dan bukan kayu; dan
(b) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil
hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Sementara itu, yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam penjelasan Pasal 4 Undangundang Kehutanan diatur bahwa hasil hutan dapat berupa:
a. hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamurjamur, tanaman obat, dan getah-getahan, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang
dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan;
b. hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa
buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;
c. benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem
dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara
bersih, dan yang tidak termasuk benda-benda tambang;
d. jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan
keunikan, dan jasa perburuan; dan
e. hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah
yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat,
kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp.
G. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang ini mengatur bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
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seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik
material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.
Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja tersebut, diperlukan pembangunan
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam
pembangunan serta peningkatan pelindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan melalui suatu undang-undang di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 7 undang-undang ini mengatur bahwa dalam rangka pembangunan
ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga
kerja, yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro.
Lebih lanjut ditetapkan bahwa perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi
ketenagakerjaan yang diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi Pemerintah
maupun swasta, yang antara lain meliputi
a) penduduk dan tenaga kerja;
b) kesempatan kerja;
c) pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
d) produktivitas tenaga kerja;
e) hubungan industrial;
f) kondisi lingkungan kerja;
g) pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h) jaminan sosial tenaga kerja.
Dalam rangka membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna
meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja di selenggarakan
pelatihan kerja yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pelatihan kerja dimaksud
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja
swasta.
H. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
UU Nomor 28 Tahun 2009, sebagai salah satu peraturan pelaksanaan UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pengganti atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka
memperbaharui daftar pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.
Otonomi daerah yang telah berlangsung sejak tahun 1999 memberikan kewenangan
seluas-luasnya kepada daerah otonom untuk menjalankan pembangunan daerahnya sendiri,
termasuk dengan menetapkan pendapatan daerah. Dalam perkembangannya, Pemerintah
merasa perlu menetapkan panduan untuk jenis pendapatan yang dapat dipungut, dalam
bentuk pajak dan retribusi, dikarenakan adanya kecenderungan daerah untuk menetapkan
retribusi daerah yang berlebihan atau melanggar peraturan perundang-undangan. UU Nomor
18 Tahun 1997 belum mengatur pemberian kewenangan ini sesuai dengan konsep otonomi
daerah, yang telah dicoba disesuaikan melalui perubahannya dalam UU Nomor 34 Tahun
2000. Namun, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi, daftar tersebut diperbaharui
dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi atas pajak provinsi dan
pajak kabupaten/kota mengikuti pembagian dalam UU Nomor 18 Tahun 1997. Pajak provinsi
terdiri atas
(1) pajak kendaraan bermotor;
(1) bea balik nama kendaraan bermotor;
(2) pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
(3) pajak air permukaan; dan
(4) pajak rokok.
Sementara itu, pajak kabupaten/kota terdiri atas
(1) pajak hotel;
(2) pajak restoran;
(3) pajak hiburan;
(4) pajak reklame;
(5) pajak penerangan jalan;
(6) pajak mineral bukan logam dan batuan;
(7) pajak parkir;
(8) pajak air tanah;
(9) pajak sarang burung walet;
(10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
(11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Objek retribusi daerah mengikuti jenis yang ada dalam UU Nomor 18 Tahun 1997, yaitu
terdiri atas
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(1) jasa umum;
(2) jasa usaha; dan
(3) perizinan tertentu.
Ketiga jenis objek retribusi dimaksud didaftar dan diperbaharui dalam UU Nomor 28 Tahun
2009.
UU Nomor 28 Tahun 2009 memperbaharui sistem pengenaan pajak daerah dan retribusi
daerah, serta mekanisme keberatan. Salah satu perubahan lain yang diatur dalam UU
dimaksud adalah adanya mekanisme penambahan jenis retribusi daerah yang dapat diatur
dalam PP tersendiri, setelah memenuhi kriteria tertentu. Sebelumnya penambahan ini diatur
dalam peraturan daerah tersendiri dan dalam rangka pengendalian, UU Nomor 28 Tahun 2009
mengatur bahwa penambahannya menjadi kewenangan Pemerintah.
UU Nomor 28 Tahun 2009 tidak secara spesifik mengatur pajak dan retribusi yang terkait
langsung atau khusus dengan kegiatan industri. Namun, beberapa retribusi sangat terkait
dengan perizinan dan kegiatan pariwisata.
I. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
UU Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa yang dimaksud dengan desain industri
adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi; komposisi garis atau warna, garis dan
warna, atau gabungan yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan
kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat
dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Sementara itu, yang dimaksud dengan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut.
Selanjutnya, undang-Undang ini mengatur bahwa lingkup desain industri terdiri atas:
a. Desain Industri yang Mendapat Pelindungan
Desain industri yang dapat diberikan hak desain industri adalah desain industri yang baru,
yaitu apabila desain industri yang pada tanggal penerimaan permohonan tidak sama
dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah
pengungkapan desain industri yang sebelum:
(1) tanggal penerimaan;
(2) tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; atau
(3) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
b. Desain Industri yang Tidak Mendapat Pelindungan
Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
Jangka waktu pelindungan terhadap hak desain industri ialah 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak tanggal penerimaan yang dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan
diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
Selain lingkup desain industri, undang-undang ini juga mengatur lingkup hak desain
industri, yaitu bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan
hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang
diberi hak desain industri. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila pemakaian desain
industri tersebut untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.
J. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
UU Nomor 14 Tahun 2001 mengatur bahwa yang dimaksud dengan paten adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya, sedangkan yang dimaksud dengan
invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah
yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan
dan pengembangan produk atau proses. Invensi dalam kaitannya dengan paten adalah hasil
serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru atau yang pada mulanya belum
ada (kaitannya dengan hubungan antarmanusia dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta
karena Tuhan).
Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk
jangka waktu terbatas dan tujuannya adalah:
a. untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama,
menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu pelindungan paten;
b. agar inventor atau pemegang paten mendapat pengembalian yang layak atas usahanya.
Sebagai gantinya, pemegang paten harus memublikasikan semua rincian invensinya
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supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi yang berkaitan dengan invensi
tersebut tersedia secara bebas bagi publik.
K. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU Penataan Ruang disusun untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan
nasional. UU Penataan Ruang mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang
dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan
keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat
memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Dalam undang-undang ini penataan ruang
didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan
kawasan, dan nilai strategis kawasan.
Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan
penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan
wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif
tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas
wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota yang setiap wilayah
tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem
tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya buatan. Tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda
apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah ketidakseimbangan pembangunan
antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.
Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara
yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga
diharapkan (1) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna
serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (2) tidak terjadi
pemborosan pemanfaatan ruang; (3) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
L. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan bagian integral
ekonomi rakyat serta mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis, perlu diselenggarakan
secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang
kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, pelindungan, dan pengembangan
usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha
mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan
peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur bahwa yang dimaksud dengan:
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha
perseorangan yang memenuhi kriteria (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun
tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria (1) memiliki
kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah).
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun
tidak langsung, dari usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria (1) memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah).
d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah,
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yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan/atau usaha
asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
Pasal 7 Undang-Undang UMKM mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah
menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan yang meliputi aspek (a) pendanaan; (b) sarana dan prasarana; (c) informasi usaha;
(d) kemitraan; (e) perizinan usaha; (f) kesempatan berusaha; (g) promosi dagang; dan (h)
dukungan kelembagaan.
Lebih lanjut diatur bahwa aspek kesempatan berusaha, antara lain, ditujukan untuk:
a. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat
padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
b. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah
serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama
dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
c. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
M. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Terdapat banyak hal baru yang diatur dalam UU 32 Tahun 2009 ini, yang pasti adalah
adanya pengaturan mengenai pelindungan lingkungan yang tidak diatur dalam UU Lingkungan
sebelumnya. diaturnya rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan
kajian kajian lingkungan hidup strategis merupakan dua hal baru yang ditur dalam perencanaan.
RPPLH harus ada pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang merupakan kontrol
bagi RPJP, RPJM, dan RKT nasional dan daerah agar selalu konsisten dengan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, edangkan KLHS merupakan kajian strategis
yang mengevaluasi kebijakan, rencana dan program dari pemerintah terhadap dampak/risiko
lingkungan.
Hal terpenting yang diatur dalam UU Lingkungan ini adalah menjadikan AMDAL sebagai
syarat dari izin lingkungan, sedangkan izin lingkungan sendiri merupakan syarat dari izin usaha.
Artinya, bila pengusaha (pemilik izin usaha) melakukan perusakan/pencemaran lingkungan,
izin lingkungannya akan dicabut oleh Mentri Lingkungan Hidup dan hal tersebut berarti izin
usahanya batal demi hukum karena tidak lagi memiliki persyaratan keluarnya izin tersebut.
Terdapat dua pengatan dari sisi kewenangan, yaitu diaturnya second line inspection dan
second line enforcement. Second line inspection yaitu menteri dapat melakukan pengawasan
kepada pengusaha yang izin lingkungannya diterbitkan oleh daerah apabila Pemerintah
menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius di bidang pelindungan dan pengelolaan
lingkungan. Pada second line enforcement, menteri dapat mejatuhkan sanksi apabila terjadi
pelanggaran serius di daerah dan daerah tidak mengambil tindakan untuk hal tersebut.
N. Inpres Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dalam Inpres tersebut Presiden mengitruksikan kepada jajaran menteri untuk mendukung
Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009--2015, yakni pengembangan
kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk
menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh
pada kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
Pengembangan Ekonomi kreatif dibagi menjadi 4 (empat sektor utama), yaitu sebagai
berikut:
(1) periklanan;
(2) arsitektur;
(3) pasar seni dan barang antik;
(4) kerajinan;
(5) desain;
(6) fashion (mode) ;
(7) film, video, dan fotografi;
(8) perrnainan interaktif;
(9) musik;
(10) seni pertunjukan;
(11) penerbitan dan percetakan;
(12) layanan komputer dan piranti lunak;
(13) radio dan televisi; dan
(14) riset dan pengembangan.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS
DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG
A. Landasan Filosofis
Pancasila dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan landasan filosofis dan konstitusional dalam pembangunan
kepariwisataan di Indonesia. Pancasila sebagai landasan filosofis memuat kebijakan dan
kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa
(kebenaran religius) dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk
kemampuan berpikirnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memuat
tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur
yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam
lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menjadi fondasi pembangunan kepariwisataan di Indonesia antara lain ialah sebagai berikut.
(1) Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam pasal ini tercantum hak dan kewajiban warga negara Indonesia, antara lain, hak warga
negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sektor kepariwisataan merupakan
sektor andalan dalam menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja. Karakter industri pariwisata
yang multisektoral bersinggungan dengan bidang-bidang lainnya seperti infrastruktur
dan UKM perlu dimanfaatkan untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya
kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata dan pengelolaan potensipotensi daya tarik wisata perlu ditingkatkan sehingga sektor kepariwisataan terus tumbuh
dan meningkatkan kesempatan kerja.
(2) Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Pasal ini menyebutkan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Indonesia memiliki banyak etnis dan menghasilkan kekayaaan budaya yang sangat
beragam, baik bersifat kebendaan maupun nonkebendaan. Berbagai upaya dilakukan
pemerintah untuk menjaga dan melindungi kekayaan budaya Indonesia. Salah satunya
dengan membawa budaya Indonesia ke pelataran dunia internasional. Sebagaimana telah
diketahui bahwa karya budaya Indonesia mengagumkan dunia dan sebagian telah diakui
oleh badan internasional dunia UNESCO. Situs warisan budaya dunia yang terdaftar di
UNESCO, antara lain yaitu Candi Borobudur; Taman Nasional Komodo; Candi Prambanan;
Taman Nasional Ujung Kulon; Situs Prasejarah Sangiran; Taman Nasional Lorentz, Hutan
Tropis Sumatera, dan Subak di Bali. Selain itu, tercatat 4 kekayaan budaya yang terdaftar
dalam Intangible Heritage of Humanity UNESCO, yakni angklung, batik, keris, dan wayang.
Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan potensi unggulan dan menjadi identitas
bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan dan dipelihara.
(3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi dan kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang perseorangan. Selanjutnya dikatakan bahwa bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran
rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara dalam ayat (2)
dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi terutama dalam bentuk kemampuan
untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan
tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pemerintah bersama-sama pihak swasta berupaya untuk mendorong
pembangunan kepariwisataan dengan mengelola dan memanfaatkan daya tarik wisata
daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. Pembangunan destinasi pariwisata meliputi
kegiatan pembangunan di bidang daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,
aksesibilitas, serta masyarakat dalam kawasan geografis tertentu.
B. Landasan Sosiologis
Aspek sosiologis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan di
dalamnya terdapat unsur yang membentuk kehidupan masyarakat. Pembahasan tentang
masyarakat mencakup susunan kehidupan yang diharapkan dan norma-norma yang harus
ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia
yang multietnis, norma, dan aturan sangat berperan dalam mewujudkan integrasi (persatuan)
nasional. Jika dilihat dari sejarahnya, masyarakat Indonesia dahulu lebih menjaga kepentingan
komunitas dibandingkan kepentingan individu dalam suatu masyarakat, hak individu tidak terlalu
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signifikan untuk diperjuangkan, mereka lebih cenderung pada harmonisasi kepentingan atau
yang kita kenal dengan asas kekeluargaan. Masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat
yang suka bergotong-royong dan tolong-menolong. Gotong-royong yang dilandasi semangat
kekeluargaan merupakan sebuah nilai dasar dan merupakan kristalisasi pengalaman satu
generasi ke generasi lainnya dalam masyarakat Indonesia dan nilai itu merupakan sebuah
esensi kultur ketimuran yang menajadi fondasi dari kehidupan bersama serta menjadi identitas
nasionalisme Indonesia. Namun, saat ini masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran
nilai, karena sistem ekonomi industri yang diadopsi dari Barat menyebabkan tatanan sosial
beradaptasi dengan asumsi-asumsi ekonomi yang dibutuhkan, yaitu masyarakat berubah
menjadi lebih individualistis. Akan tetapi, perubahan itu tidak sepenuhnya telah menguasai
tatanan sosial masyarakat Indonesia. Dengan semakin kompleksnya dunia dan semakin
majunya perekenomian Indonesia, nilai-nilai dasar tersebut harus dipelihara dan dipertahankan
karena nilai itulah yang menjadi penopang kesatuan bangsa.
Nilai gotong-royong, kekeluargaan, dan keramahtamahan menjadi daya tarik pariwisata
Indonesia. Jatiluwih di dataran tinggi Gunung Batukaru, misalnya, merupakan potret budaya
dan alam Bali yang sudah terkenal di dunia. Keunikan panorama sawah Jatiluwih karena
hamparan sawah berundak dan menggunakan sistem irigasi yang dipakai untuk mengairi
persawahan. Sistem pengairan sawah menggunakan subak, yaitu organisasi petani yang
mengelola saluran air untuk mengairi persawahan. Sistem itu digunakan masyarakat Bali
secara turun menurun sejak sekitar satu millennium lalu. Sarat dengan tradisi gotong-royong
dan kekeluargaan. Subak Bali juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya nonbenda
oleh UNESCO. Pengakuan dunia terhadap sistem irigasi dengan semangat gotong- royong
masyarakat Bali ini menunjukkan bahwa budaya gotong-royong lekat dan identik dengan
Indonesia.
C. Landasan Yuridis
Landasan yuridis menyangkut masalah‐masalah hukum serta peran hukum dalam
merancang perubahan undang-undang ini. Dalam hal ini dikaitkan dengan peran hukum dalam
pembangunan pariwisata, baik sebagai pengatur perilaku (social control), maupun sebagai
instrument untuk penyelesaian masalah kepariwisataan (dispute resolution). Hukum sangat
diperlukan karena hukum atau peraturan perundang‐undangan dapat menjamin adanya
kepastian (certainty) dan keadilan (fairness) dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata.
Peraturan mengenai pembangunan kepariwisataan saat ini belum mampu mengakomodasi
kebutuhan pariwisata di daerah-daerah. Di samping itu, peraturan yang ada bersifat sektoral,
parsial, serta, fokus pada preparedness, response, dan kegiatan recovery. Hubungan antara
peraturan perundang‐undangan yang satu dan peraturan perundang‐undangan yang lain
pun kurang jelas, bahkan tidak konsisten dan bertentangan, baik secara vertikal maupun
horizontal. Dengan demikian, pertimbangan yuridis pembentukan UU ini adalah bahwa
Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memadai yang secara komprehensif dan
integratif men jadi landasan hukum pembangunan kepariwisataan.
Landasan Yuridis perubahan UU No 10 Tahun 2009:
(1) UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(2) UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
(3) UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(4) UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(5) UU RI No. 22 Tahun 1999 dan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(6) UU RI No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas
(7) UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(8) UU RI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(9) UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(10) UU RI No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
(11) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(12) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
D. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang
Beberapa ketentuan baru yang diusulkan meliputi perubahan yang bersifat substantif namun
demikian tidak mengubah keseluruhan makna dari UU Kepariwisataan.
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diamksudkan
untuk menambah beberapa ketentuan untuk memperkuat peran serta masyarakat, pengelolaan
destinasi pariwisata, kewenangan pemerintah daerah, penerapan konsep ekonomi kreatif
pariwisata, dan pengaturan tentang kawasan khusus pariwisata. Atas pertimbangan ini, RUU
Kepariwisataan yang diajukan ini adalah RUU Perubahan.
Beberapa usulan substantif di dalam RUU Kepariwisataan ini bertujuan untuk memberikan
definisi dan pembahasan yang meliputi:
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1. Di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, di antara angka 9
dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a, di antara angka 10 dan angka 11
disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 10a, dan angka 10b sehingga Pasal 1 diubah berbunyi
sebagai berikut:
a. Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Destination Management Organization) adalah pranata
tata kelola destinasi pariwisata yang diselenggarakan dengan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengendalian destinasi secara inovatif, sistemik dan koordinatif oleh para pemangku
kepentingan pariwisata yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan
akademisi;
b. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat, dan/atau pemangku kepentingan lain dalam kepariwisataan yang bukan pemerintah
atau pelaku usaha;
c. Kawasan khusus pariwisata adalah kawasan di dalam kawasan strategis pariwissata
yang telah didtetapkan pemerintah memiliki status khusus, fungsi khusus dan perlakuan
khusus terkait dengan kepariwisataan.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kepariwisataan diselenggarakan dengan tujuan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

membuka kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, serta
mewujudkan kepariwisataan yang maju, berdaya saing, dan
mandiri;
mewujudkan perluasan dan pemerataan pembangunan kepariwisataan ke seluruh wilayah
nasional;
memajukan budaya, dan karya kreatif masyarakat, memperkukuh jati diri bangsa, dan
meningkatkan nasionalisme;
terciptanya kelestarian warisan arkeologis dan sejarah, serta lingkungan hidup;
tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
mengangkat citra bangsa dan tanah air, dan mempererat persahabatan antarbangsa; dan
memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, serta pengakuan dan penghargaan atas
keberagaman budaya bangsa;
b. mengutamakan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, dan harkat dan
martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat lokal;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah, serta
keterpaduan antarpemangku kepentingan; dan
g.

mendasarkan sikap tindak pada kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan
internasional dalam bidang pariwisata.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus;
5. Ketentuan Pasal 10 dihapus;
6. Ketentuan Pasal 11 dihapus;
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 dihapus.:
8. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu Bab VA yang berbunyi sebagai
berikut:
(1) Pemerintah menentapkan kawasan khusus pariwisata dalam wilayah provinsi dan/atau
kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(2) Penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengikutsertakan daerah yang bersangkutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pemeliharaan, dan pemanfaatan.
(3) Penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh
Menteri, Gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan rencana induk pengembangan
pariwisata.
(1)
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Pemerintah menentapkan kawasan khusus pariwisata dalam wilayah provinsi
dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 13C
(1) Penetapan kawasan khusus harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik
kewilayahan.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
dan
b. mengkonsultasikan rencana penetapan kawasan khusus kepada Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah untuk mendapat saran dan pertimbangan.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan tersebut kepada
Presiden untuk mendapat persetujuan.
Pasal 13E
Persetujuan Presiden atas rencana penetapan kawasan khusus yang diusulkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13D ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 16A, dan Pasal 16B
yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16A
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang pariwisata
untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya pariwisata
dalam rangka peningkatan daya saing pariwisata nasional.
(2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
a. strategi penanaman modal;
b. prioritas penanaman modal;
c. lokasi penanaman modal; dan
d. fasilitasi dan kemudahan penanaman modal.
Pasal 16B
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas fiskal dan nonfiskal untuk
mempercepat pembangunan pariwisata.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. usaha pariwisata yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh nilai tambah
sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya pariwisata dalam rangka peningkatan
daya saing pariwisata nasional;
b. usaha pariwisata yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
c. usaha pariwisata yang berada di kawasan perbatasan atau tertinggal;
d. usaha pariwisata yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
e. usaha pariwisata yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pariwisata dan
produk; dan
f. Usaha pariwisata komunitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasiltas nonfiskal
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA yang berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)
a.
b.
c.

BAB VIIA
TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA
Pasal 27A
Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan pada Tata Kelola Destinasi
Pariwisata yang diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri
dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi secara inovatif, sistemik dan
koordinatif melalui penguatan dan pengembangan destinasi dan promosi dan pemasaran
destinasi.
Tata Kelola Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
dalam kerangka:
pariwisata berbasis masyarakat;
pariwisata kreatif; dan
pariwisata berkelanjutan.
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Pasal 27B
Pedoman Tata Kelola Destinasi Pariwisata sebagimana dimaksud dalam Pasal 27A diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
11. Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 51A
Peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata meliputi:
pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan kepariwisataan;
pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan dan hukum di bidang
pariwisata;
pemberian masukan dalam perumusan kebijakan pariwisata;
pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan kebijakan
publik pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan
kebijakan publik;
bantuan tenaga ahli; dan/atau pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan
kebijakan publik.

a.
b.
c.
d.
e.

12. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 64A yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 64A
(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau mengakibatkan terganggunya kelancaran
kegiatan dari daya tarik wisata wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun)
tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya merusak atau mengakibatkan terganggunya
kelancaran kegiatan dari daya tarik wisata wisata dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (tahun) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikuT:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
A.

Perlunya keseimbangan peran pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku industri,
maupun masyarakat/komunitas dalam pembangunan kepariwisataan. Hal itu dilakukan
untuk mengatasi kompleksitas permasalahan pariwisata dan juga untuk mengurangi
intensitas konflik kepentingan antarpemangku kepentingan.
Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam merencanakan dan
mengembangkan pariwisata di daerah. Dengan demikian, diharapkan, sektor pariwisata
dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam menyejahterakan masyarakat.
Tata kelola destinasi pariwisata perlu diselenggarakan secara sistematis, terpadu, dan
berorientasi pada masyarakat lokal. Pengelolaan yang tepat menjadi sangat penting dalam
mengembangkan destinasi pariwisata dengan karakter yang berbeda.
Pemerintah darah memiliki kewenangan yang lebih luas dengan asumsi bahwa pemerintah
daerah lebih mengetahui kebutuhan pariwisata di daerahnya masing-masing.
Penggunaan konsep ekonomi kreatif untuk pariwisata tidak hanya sebagai nomenklatur
baru, tetapi juga untuk mengantisipasi perkembangan pariwisata dunia.
Penetapan kawasan khusus pariwisata diperlukan untuk mempercepat pembangunan
pariwisata daerah.
Rekomendasi

Sehubungan dengan simpulan tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diperlukan untuk mengantisipasi
berbagai kebutuhan dan permasalahan dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia pada
masa yang akan datang.
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DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KEDUA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN

JAKARTA
2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PENJELASAN

NOMOR ….TAHUN …......

ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA

TENTANG
PERUBAHAN ATAS

NOMOR ….TAHUN …......
TENTANG
PERUBAHAN ATS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG KEPARIWISATAAN

TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa keragaman budaya dan kreativitas
karya seni dan novasi masyarakat, kekayaan
peninggalan arkeologis dan sejarah, serta
keindahan dan keunikan alam, flora dan
fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa merupakan sumber daya pembangunan
kepariwisataan
untuk
mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

I. UMUM
Sektor pariwisata berperan penting dalam
menggerakkan ekonomi dunia. Kontribusinya
terhadap PDB dunia terus meningkat dan
penyediaan lapangan pekerjaan pariwisata
juga semakin tinggi. Pertumbuhan pariwisata
saat ini mencapai angka 5% atau dua-tiga kali
lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi
dunia. Sementara itu, pertumbuhan sektor
pariwisata Indonesia mencapai 11% di tahun
2011. Tingginya pertumbuhan sektor pariwisata
di Indonesia terlihat pada penerimaan devisa
negara dari sektor pariwisata menempati
urutan kelima dengan angka menembus 8,5
miliar dolar AS atau sekitar Rp75 triliun ditahun
yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa
daya tahan pariwisata ditengah ketidak pastian
ekonomi global tetap kuat sehingga sektor ini
terus mengalami pertumbuhan.
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b.bahwa sesuai dengan perkembangan
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara, perlu mengarahkan pembangunan
kepariwisataan yang berdasarkan pada
tata kelola destinasi pariwisata yang
diselenggarakan
dengan
perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian destinasi
secara inovatif, sistemik dan koordinatif oleh
para
pemangku kepentingan pariwisata
yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha,
masyarakat, dan akademisi;

c.
bahwa tata kelola destinasi
perlu diselenggarakan melalui penguatan
partisipasi aktif masyarakat sebagai salah
satu pelaku dalam kegiatan kepariwisataan,
pengembangan karya kreatif dan inovatif
berdasarkan potensi seni dan
budaya,
dan peningkatan kesadaran mengenai
penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang
berkelanjutan sesuai dengan daya dukung
lingkungan hidup serta kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat;
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Sejauh ini pembangunan pariwisata telah
memberikan hasil nyata, namun beberapa
studi juga menunjukkan hasil yang kurang
mengembirakan, misalnya rendahnya kualitas
pengelolaan destinasi pariwisata yang dapat
dilihat pada praktik tata kelola yang belum
optimal sehingga besaran perolehan sektor
pariwisata masih rendah, keterbatasan
pemerintah daerah dalam mengelola potensi
pariwisata, dan otonomi daerah cenderung
menimbulkan paradigma lokalitas yang
mempengaruhi peran lintas daerah pariwisata.
Potret pelaksanaan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini
setidaknya telah memberikan informasi bahwa
undang-undang tersebut tidak mencapai
seluruh sasaran sebagaimana yang diharapkan
pada waktu pembentukannya.
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi
di dalam suatu masyarakat biasanya selalu
dipengaruhi berbagai faktor internal dan
eksternal. Beberapa faktor yang sekarang
telah menjadi bagian dari faktor internal adalah
implementasi perundang-undangan nasional.
Hal ini memberi peranan yang sangat besar
terhadap perubahan yang terjadi di tengahtengah masyarakat Indonesia. Perubahan
ini telah mendorong terjadinya perubahan
signifikan dalam konfigurasi politik nasional
yang
kemudian
mempengaruhi
kinerja
perekonomian dan pariwisata di Indonesia.
Salah satu perubahan tersebut adalah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang ini antara lain dirancang
untuk mengakomodasi wilayah-wilayah di
luar Jawa khususnya wilayah yang kaya akan
sumber daya alam, yang menuntut adanya
pengendalian pihak daerah yang lebih besar.
Kebijakan otonomi daerah telah melahirkan
sejumlah perubahan-perubahan yang cukup
penting. Di bidang politik misalnya, otonomi
daerah berdampak positif bagi perkembangan
demokrasi lokal. Di sisi lain kebijakan otonomi
daerah juga menimbulkan banyak persoalan
seperti adalah lemahnya kemampuan SDM
daerah yang selanjutnya akan mempengaruhi
kebijakan daerah dan implementasinya.
Dengan demikian perubahan Undang-Undang
No. 10 tahun 2009 diperlukan mengingat peran
daerah dalam kerangka otonomi daerah perlu
diakomodir.

d.
bahwa
Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
belum sepenuhnya mampu mengantisipasi
perkembangan perubahan prinsip dan dan
paradigama penyelenggraan pariwisata;

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 memuat beberapa hal pokok
antara lain; 1) Perlunya keseimbangan peran
stakeholder baik pemerintah, pelaku industri
maupun masyarakat/komunitas
dalam
pembangunan kepariwisataan. Hal ini untuk
mengatasi
kompleksitas
permasalahan
pariwisata dan juga untuk mengurangi intensitas
konflik kepentingan antar stakeholder; 2)
Memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk turut terlibat dalam merencanakan dan
mengembangkan pariwisata di daerah. Dengan
demikian diharapkan, sektor pariwisata dapat
memberikan kontribusi yang lebih baik dalam
mensejahterakan masyarakat. Tata kelola
destinasi pariwisata perlu diselenggarakan
secara sistematis, terpadu dan berorientasi
pada masyarakat lokal . Pengelolaan
yang tepat menjadi sangat penting dalam
mengembangkan destinasi pariwisata dengan
karakter yang berbeda ;3) Pemerintah daerah
memiliki kewenangan yang lebih luas dengan
asumsi bahwa pemerintah daerah lebih
mengetahui kebutuhannya masing-masing; 4)
penerapan konsep ekonomi kreatif pariwisata
untuk mengantisipasi perkembangan pariwisata
dunia kedepan; dan 4) penetapan kawasan
khusus untuk mempercepat dan menstimulasi
pembangunan pariwisata daerah.

e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
Mengingat:
1.
Pasal 18, Pasal 20, Pasal
22D Ayat (1), Pasal 22D Ayat (2) Pasal 32,
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
KEPARIWISATAAN.
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II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang–Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) diubah
sebagai berikut:
1.
Di antara angka 4 dan angka 5
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a,,
di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1
(satu) angka, yakni angka 9a, di antara angka
10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka,
yakni angka 10a, dan angka 10b sehingga
Pasal 1 diubah berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
dengan:
1.
Wisata adalah kegiatan perjalanan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan mengunjungi tempat tertentu
untuk tujuan rekreasi, pengembangan
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu
sementara.
2.
Wisatawan
adalah
orang
yang
melakukan wisata.
3.
Pariwisata adalah berbagai macam
kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah.
4.
Kepariwisataan adalah keseluruhan
kegiatan yang terkait dengan pariwisata
dan bersifat multidimensi serta multidisiplin
yang muncul sebagai wujud kebutuhan
setiap orang dan negara serta interaksi
antara wisatawan dan masyarakat setempat,
sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan pengusaha.
4a.Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Destination
Management Organization) adalah pranata
tata kelola destinasi pariwisata yang
diselenggarakan
dengan
perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian destinasi
secara inovatif, sistemik dan koordinatif oleh
para
pemangku kepentingan pariwisata
yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha,
masyarakat, dan akademisi.
5.
Daya Tarik Wisata adalah segala
sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan,
dan nilai yang berupa keanekaragaman
kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan
manusia yang menjadi sasaran atau tujuan
kunjungan wisatawan.
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6.
Daerah
tujuan
pariwisata
yang
selanjutnya disebut 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 terwujudnya kepariwisataan.
7.
Usaha Pariwisata adalah usaha yang
menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata.
8.
Pengusaha Pariwisata adalah orang
atau sekelompok orang yang melakukan
kegiatan usaha pariwisata.
9.
Industri Pariwisata adalah kumpulan
usaha pariwisata yang saling terkait dalam
rangka menghasilkan barang dan/atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan
dalam penyelenggaraan pariwisata.
9a.Masyarakat adalah orang perseorangan,
kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat, dan/atau pemangku kepentingan lain
dalam kepariwisataan yang bukan pemerintah
atau pelaku usaha.
10.
Kawasan 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 keamanan.
10a.Kawasan khusus pariwisata adalah
kawasan di dalam kawasan strategis
pariwissata
yang
telah
didtetapkan
pemerintah memiliki status khusus, fungsi
khusus dan perlakuan khusus terkait dengan
kepariwisataan.
11.
Kompetensi
adalah
seperangkat
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh
pekerja pariwisata untuk mengembangkan
profesionalitas kerja.
12.
Sertifikasi adalah proses pemberian
sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata
untuk mendukung peningkatan mutu produk
pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan
kepariwisataan.
13.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
14.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur,
Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
15.
Menteri adalah menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
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2.
Ketentuan dalam Pasal 4
sehingga berbunyi sebagai berikut:

diubah

Pasal 4

Pasal 4

Kepariwisataan
diselenggarakan
dengan
tujuan:
a.
membuka
kesempatan
berusaha
dan kesempatan kerja, serta mewujudkan
kepariwisataan yang maju, berdaya saing,
dan mandiri;
b.
mewujudkan perluasan dan pemerataan
pembangunan kepariwisataan ke seluruh
wilayah nasional;
c.
memajukan budaya, dan karya kreatif
masyarakat, memperkukuh jati diri bangsa,
dan meningkatkan nasionalisme;
d.
terciptanya
kelestarian
warisan
arkeologis dan sejarah, serta lingkungan
hidup;
e.
tercapainya
kemakmuran
dan
kesejahteraan
masyarakat
secara
berkeadilan;
f. mengangkat citra bangsa dan tanah air, dan
mempererat persahabatan antarbangsa; dan
g.
memperkukuh
keutuhan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Ketentuan dalam Pasal 5
sehingga berbunyi sebagai berikut:

diubah

Pasal 5
Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan
prinsip:
a.
menjunjung tinggi norma agama
dan nilai budaya, serta pengakuan dan
penghargaan atas keberagaman budaya
bangsa;
b.
mengutamakan penghormatan dan
perlindungan hak asasi manusia, dan harkat
dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia;
c.
memberi
manfaat
untuk
kesejahteraan rakyat, keadilan kesetaraan,
dan proporsionalitas;
d.
memelihara kelestarian alam dan
lingkungan hidup;
e.
memberdayakan masyarakat lokal;
f. menjamin
keterpaduan
antarsektor,
antardaerah, antara pusat dan daerah, serta
keterpaduan antarpemangku kepentingan;
dan
g.
mendasarkan
sikap
tindak
pada kode etik kepariwisataan dunia dan
kesepakatan internasional dalam bidang
pariwisata.
4.
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Pasal 5
Cukup jelas.

5.
Ketentuan Pasal 10 dihapus.
6.
Ketentuan Pasal 11 dihapus.
7.
Ketentuan ayat (4) Pasal 13 dihapus
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

Pasal 13
Cukup jelas.

(1)
Kawasan
strategis
pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis
pariwisata nasional, kawasan strategis
pariwisata provinsi, dan kawasan strategis
pariwisata kabupaten/kota.
(2)
Kawasan
strategis
pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian integral dari rencana tata
ruang wilayah nasional, rencana tata ruang
wilayah provinsi, dan rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota.
(3)
Kawasan strategis pariwisata nasional
ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan
strategis pariwisata provinsi ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan
kawasan strategis pariwisata kabupaten/
kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
8.
Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan
1 (satu) bab, yaitu Bab VA yang berbunyi
sebagai berikut:
BAB VA
KAWASAN KHUSUS PARIWISATA
Pasal 13B
(1)
Pemerintah menentapkan kawasan
khusus pariwisata dalam wilayah provinsi
dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.

Pasal 13B
Ayat (1)

(2)
Penetapan
kawasan
khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
dengan
mengikutsertakan
daerah yang bersangkutan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan,
dan pemanfaatan.

Ayat (2)

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Yang dimaksud dengan Kawasan
Khusus Pariwisata adalah kawasan di
dalam kawasan strategis pariwisata yang
ditetapkan Pemerintah memiliki status khusus,
fungsi khusus dan perlakuan khusus terkait
kepariwisataan. Status khusus yang dimaksud
adalah kawasan pariwisata yang memiliki peran
strategis bagi kepentingan pariwisata nasional
- contohnya Sabang dengan statuspelabuhan
bebas/free trade zone; fungsi khusus adalah
kawasan yang telah ditetapkan untuk
dimanfaatkan terutama untuk pariwisata; dan
perlakuan khusus adalah kawasan pariwisata
yang memiliki karakteristik wilayah berbeda
dengan kawasan pariwisata lainnya sehingga
memerlukan perlakuan khusus contohnya
kawasan pariwisata yang terletak di perbatasan
antar negarA.
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(3)
Penetapan
kawasan
khusus Ayat (3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
Cukup jelas.
diusulkan oleh Menteri, Gubernur, dan
bupati/walikota sesuai dengan rencana induk
pengembangan pariwisata.
Pasal 13C
Pasal 13C
(1)
Penetapan kawasan khusus harus
Cukup jelas.
memenuhi persyaratan administratif, teknis,
dan fisik kewilayahan.
(2)
Persyaratan
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
berkoordinasi
dengan
kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian terkait; dan
b.
mengkonsultasikan rencana
penetapan kawasan khusus kepada Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah untuk
mendapat saran dan pertimbangan.
(3)
Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
menyampaikan usulan
tersebut kepada Presiden untuk mendapat
persetujuan.
Pasal 13E
Pasal 13E
Persetujuan Presiden atas rencana penetapan
Cukup jelas.
kawasan khusus yang diusulkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13D ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
9.
Di antara Pasal 16 dan Pasal 17
disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 16A, dan
Pasal 16B yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16A
Pasal 16A
(1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Cukup jelas.
mendorong penanaman modal di bidang
pariwisata untuk memperoleh nilai tambah
sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber
daya pariwisata dalam rangka peningkatan
daya saing pariwisata nasional.
(2)
Untuk mendorong penanaman
modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan
menetapkan kebijakan yang memuat paling
sedikit mengenai:
a.
strategi penanaman modal;
b.
prioritas penanaman modal;
c.
lokasi penanaman modal; dan
d.
fasilitasi dan kemudahan
penanaman modal.
Pasal 16B
Pasal 16B
(1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Cukup jelas.
dapat memberikan fasilitas fiskal dan
nonfiskal untuk mempercepat pembangunan
pariwisata.
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(2)
Fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada:
a.
usaha
pariwisata
yang
melakukan
penanaman
modal
untuk
memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya
atas pemanfaatan sumber daya pariwisata
dalam rangka peningkatan daya saing
pariwisata nasional;
b.
usaha
pariwisata
yang
mengembangkan sumber daya manusia di
bidang pariwisata;
c.
usaha pariwisata yang berada
di kawasan perbatasan atau tertinggal;
d.
usaha
pariwisata
yang
mengoptimalkan penggunaan barang dan/
atau jasa dalam negeri;
e.
usaha
pariwisata
yang
melakukan penelitian dan pengembangan
teknologi pariwisata dan produk; dan
f. Usaha pariwisata komunitas.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
bentuk fasilitas dan tata cara pemberian
fasiltas nonfiskal diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
10.
Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan
1 (satu) bab, yakni Bab VIIA yang berbunyi
sebagai berikut:
BAB VIIA
TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA
Pasal 27A
(1)
Pembangunan
kepariwisataan
dilaksanakan berdasarkan pada Tata Kelola
Destinasi Pariwisata yang diselenggarakan
oleh para pemangku kepentingan pariwisata
yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha,
masyarakat, dan akademisi secara inovatif,
sistemik dan koordinatif melalui penguatan
dan pengembangan destinasi dan promosi
dan pemasaran destinasi.
(2)
Tata Kelola Destinasi Pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dalam kerangka:
a.
pariwisata berbasis masyarakat;

b.

pariwisata kreatif; dan

Pasal 27A
Ayat (1)
		

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Pariwisata berbasis masyarakat adalah
penyelenggaraan
kepariwisataan
yang
menempatkan masyarakat sebagai salah satu
pelaku aktif dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pengendalian kegiatan dan produk
pariwisata.
Huruf b
Pariwisata kreatif adalah penyelenggaraan
kepariwisataan
melalui
pengembangan
kegiatan ekonomi berdasarkan potensi seni
dan budaya menjadi kegiatan dan produk
pariwisata yang diproduksi, dikemas dan
dikonsumsi secara kreatif dan inovatif.
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c.

pariwisata berkelanjutan.

Huruf c
Pariwisata
berkelanjutan
adalah
penyelenggaraan
kepariwisataan
yang
memadukan aspek daya dukung lingkungan
hidup serta kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat dalam kegiatan dan produk.

Pasal 27B
Pedoman Tata Kelola Destinasi Pariwisata
sebagimana dimaksud dalam Pasal 27A diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
11.
Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan
1 (satu) bab, yakni Bab XIA yang berbunyi
sebagai berikut:
BAB XIA
PERAN MASYARAKAT
Pasal 51A
Pasal 51A
Peran masyarakat dalam pembangunan
pariwisata meliputi:
a.
pemberian masukan dalam penentuan Huruf a
arah kebijakan kepariwisataan;
		
Pemberian
masukan
masyarakat dilakukan melalui forum-forum
yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dalam rangka penentuan arah kebijakan
kepariwisataan.
b.
pengidentifikasian berbagai potensi dan Huruf b
masalah pembangunan dan hukum di bidang
Cukup jelas.
pariwisata;
c.
pemberian masukan dalam perumusan Huruf c
kebijakan pariwisata;
Cukup jelas.
d.
pemberian
informasi,
saran, Huruf d
pertimbangan,
atau
pendapat
dalam
Cukup jelas.
penyusunan kebijakan publik pemberian
informasi,
saran,
pertimbangan,
atau
pendapat dalam penyusunan kebijakan
publik;
e.
bantuan
tenaga
ahli;
dan/atau Huruf e
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
Yang dimaksud bantuan tenaga ahli adalah
peraturan dan kebijakan publik.
bantuan dalam rangka pengkajian dan lain-lain
dari pakar-pakar perguruan tinggi.
12.
Diantara Pasal 64 dan Pasal 65
disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal
64A yang berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 64A
(1)
Setiap orang yang dengan sengaja
merusak atau mengakibatkan terganggunya
kelancaran kegiatan dari daya tarik wisata
wisata dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (tahun) tahun dan denda paling
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah).
(2)
Setiap
orang
yang
karena
kelalaiannya merusak atau mengakibatkan
terganggunya kelancaran kegiatan dari daya
tarik wisata wisata dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (tahun) tahun dan
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

Pasal 64A
Cukup jelas.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal ……………
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …………..

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ... NOMOR ...
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