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ABSTRAK 
 

Nurbiah Tahir, 2013. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi 
Program Pembangunan Kawasan Wisata di Wilayah Pesisir Kabupaten 
Takalar, dibimbing oleh Lukman Hakim dan Abdul Mahsyar. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pemerintah daerah dalam 
mengimplementasikan program pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir 
Kabupaten Takalar dan faktor pendukung dan penghambat dalam 
pengimplementasian program pembangunan kawasan wisata.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi 
dan wawancara dengan pejabat dan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Takalar 3 orang, pejabat dan pegawai Kantor Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 2 orang dan masyarakat di daerah 
wisata 4 orang.  

Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah dalam 
mengimplementasi program pembangunan kawasan wisata dilaksanakan mulai 
dari proses perencanaan pariwisata, pembangunan pariwisata, kebijakan 
pariwisata, dan peraturan pariwisata, program ini tergolong masih baru dan 
implementasi program telah terlaksana sesuai dengan tahap pembangunan wisata. 
Faktor pendukung meliputi peran serta para stakeholders, perencanaan 
pembangunan pariwisata yang jelas, pembangunan infra struktur daerah, adanya 
kebijakan pariwisata, adanya peraturan pariwisata oleh pemerintah daerah 
Kabupaten Takalar serta peningkatan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat 
pesisir. Faktor penghambat meliputi masyarakat yang kurang memahami tentang 
kawasan wisata dalam pengembangan destinasi pariwisata di wilayah pesisir serta 
sosialisai program yang belum optimal. 

 
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Implementasi, Pembangunan, Pariwisata 
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ABSTRACT 
 
Nurbiah Tahir, 2013. The Role of Local Government in Implementation of 
the Tourism Development Program Areas in Coastal Areas Takalar, 
supervised by Lukman Hakim and Abdul Mahsyar. 

This research aims to determine the role of local government in 
implementing the tourism development program in coastal areas Takalar and 
supporting factors and obstacles in the implementation of the tourism area 
development program. 

The research was conducted in Takalar by using descriptive qualitative 
method of data collection techniques through observation and interviews with 3 
people from officials and employees of the Department of Culture and Tourism 
Takalar, 2 people from officials and employees of the Office of Regional Planning 
Board Takalar, and 4 of the societies of tourism area. 

The results of this research showed the role of local governments in 
implementing tourism development program conducted from tourism planning, 
tourism development, tourism policy and tourism regulations, this program is still 
a new program and implementation of this the program has been implemented in 
accordance with the stage of tourism development. Supporting factors include the 
participation of the stakeholders, a clear plan of tourism development, regional 
infrastructure development, tourism policy, tourism regulation by local 
governments Takalar and improving government services to coastal socreties. 
Inhibiting factors include people who lack an understanding of the tourism 
destination tourism development in coastal areas and socialization program that 
has been not optimal. 
 
Keywords : The Role of Government, Implementation, Development 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Kepariwisataan Nomor 10 

Tahun 2009 yang menyatakan adanya hak, kewajiban dan wewenang 

pemerintah daerah terhadap kepariwisataan, maka peran pemerintah daerah 

sangat penting dalam mengembangkan pariwisata yang ada. Selain itu adanya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

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

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai 

berikut, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, 

pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan kepemerintahan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada Undang-Undang Pemerintah 

Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur tentang Hak dan 
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Kewajiban Pemerintah Daerah yaitu pada pasal 21 dan pasal 22. Jika melihat 

pasal tersebut, maka jelas bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sudah 

berlandaskan hukum. Permasalahan yang muncul sekarang ini adalah apakah 

pemerintah daerah dan masyarakat dapat melaksanakan apa yang sudah diatur 

tersebut dengan baik dan optimal. 

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara tidak hanya 

terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan 

wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan  

pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan 

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

(Wisistiyono, 2009: 28). 

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas 

Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan 

kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping itu juga 

melaksanakan Dekonsentrasi  yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada 

instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan 

dari pemerintahan provinsi kepada Kabupaten atau Kota untuk melaksanakan 

tugas  tertentu. 
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Desentralisasi tidak lepas dari berbagai perspektif terdapat tiga 

perspektif. Pertama adalah perspektif politik. Didalam perspektif ini 

desentralisasi ditempatkan dalam konteks relasi antara pemerintah pusat dan 

daerah dan pengetahuan demokrasi di daerah. Kedua, perspektif administrasi 

yang lebih cenderung dalam pembagian kewenagan antara lembaga–lembaga 

dipemerintahan daerah. Ketiga, perspektif ekonomi dipahami dalam dua hal 

pertama adalah pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah atau desentralisasi fisikal. Kedua privatisasi pelayanan publik. 

(Marijan, 2010:138). 

Tuhan menciptakan bumi ini dengan segala sumber daya alam yang 

dapat dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam ini tersebar di seluruh 

permukaan bumi, seperti contoh di Indonesia. Indonesia memiliki begitu 

banyak sumber daya alam karena Indonesia terletak di wilayah yang strategis. 

Sumber daya alam yang terdapat di suatu wilayah menjadi kekayaan potensi 

daerah wilayah tersebut. Sumber daya yang merupakan potensi daerah suatu 

wilayah tidak akan berkembang begitu saja tanpa adanya peran pemerintah 

daerah tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk peran 

pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerahnya.  

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah 

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang Otonomi 
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Daerah ini merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 

25 Tahun 1999 sehingga kedua Undang-Undang tersebut kini tidak berlaku 

lagi. 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi tersebut 

memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih 

luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan 

peran antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah tersebut 

menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, 

daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul 

tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian 

diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera 

dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan 

daerahnya masing-masing. 

Program pembangunan kawasan wisata merupakan salah satu dari dua 

belas program unggulan pemerintah Kabupaten Takalar, program ini 

diarahkan pada pemanfaatan lahan strategis di wilayah pesisir dan kepulauan 

dengan membangun kawasan wisata sebagai pusat rekreasi, hiburan, 

pembelajaran dan pendidikan (outbound) terintegrasi dengan program 

mamminasata.  

Kabupten Takalar yang merupakan salah satu daerah di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang juga mempunyai potensi daerah yang menjanjikan dan 

hal ini merupakan aset daerah yang dapat membantu dalam menambah 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Dilihat dari wisata alamnya 
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seperti pantai Lamangkia, Sampulungan di Galesong, pantai Puntondo, dan 

pulau Tanakeke, sementara wisata budayanya seperti upacara Maudu Lompoa 

di Cikoang. Jika memiliki ragam potensi daerah seperti ini khususnya di 

bidang pariwisata sesungguhnya Kabupaten Takalar dapat menjadi 

Kabupaten yang mampu bersaing dengan Kabupaten lain, adanya Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha juga merupakan 

dukungan bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Takalar. Tidak hanya 

itu dengan melihat visi pemerintahan Takalar yaitu menjadikan Takalar 

Terdepan Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera, Berkeadilan, 

Beriman dan Bertaqwa. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka pemerintahan 

akan melaksanakan lima misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan pendapatan 

asli daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan penghayatan 

nilai keagamaan. Dalam hal ini perhatian pemerintah terhadap pariwisata 

tetuang dalam misi yang ke tiga yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Selain itu, pengembangan periwisata juga termasuk dalam dua belas program 

unggulan utama pemerintah Kabupaten Takalar yaitu pembangunan kawasan 

wisata. (sumber : http://www.takalarkab.go.id/2013/07/24). 

Dengan bergulirnya program otonomi daerah diharapkan berdampak 

pada terciptanya peluang yang lebih besar bagi pengembangan wisata di 

daerah-daerah khususnya pengembangan wisata alam daerah Kabupaten 

Takalar. Untuk hal itu, diperlukan kemampuan daerah dalam melihat dan 

mengembangkan kawasan wisata yang dimilikinya. Tetapi pada 

http://www.takalarkab.go.id/2013/07/24).
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kenyataannya kawasan wisata Kabupaten Takalar masih terhitung kalah saing 

dengan daerah lain di sekitar Kabupaten Takalar. Wisata alam mulai kurang 

dilirik oleh wisatawan. Permasalahan ini timbul akibat pengelolaan yang 

kurang tepat seperti fasilitas wisata yang masih belum memadai, bale-bale 

sekitar lokasi sudah mulai rusak dan tidak terawat, akses jalan menuju pantai 

tersebut masih perlu pembenahan. Selain itu, terdapat kekurangoptimalan 

pelaksanaan manajemen potensi daerah seperti penataan tempat wisata yang 

seharusnya menjadi daya tarik bagi wisatawan terlihat sudah tidak tertata lagi, 

sampah-sampah berserakan di mana-mana, kurang tertibnya para pedagang di 

sekitar tempat wisata yang menjadikannya kurang menarik untuk dikunjungi. 

Ini terlihat pada kondisi pantai Lamangkia yang dulunya merupakan pusat 

wisata alam Kabupaten Takalar dan menjadi Icon wisata Kabupaten Takalar 

serta menjadi pilihan utama dikalangan wisatawan lokal dalam melakukan 

perjalanan wisata kini sudah kurang diminati. Selain itu jika melihat wilayah 

pesisir yang lain yaitu pada pantai Puntondo hal yang kurang lebih sama 

terdapat pada daerah tersebut, yang menjadi permasalahan utamanya adalah 

akses jalan menuju lokasi tersebut kurang memadai, selain jalanan rusak 

berkerikil lokasinyapun cukup jauh dari pusat kota, objek wisata Puntondo 

yang tidak hanya merupakan objek wisata alam melainkan juga sebagai objek 

wisata pendidikan. Kedua lokasi tersebut merupakan objek wisata utama yang 

diprioritaskan di Kabupaten Takalar, dan diharapkan dapat dikembangkan 

untuk menarik wisatawan. 
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Berdasarkan fenomena di atas, maka  penulis sangat tertarik untuk 

meneliti dan mendeskripsikan masalah peran pemerintah daerah dalam 

pembangunan kawasan wisata dengan mengambil judul “Peranan Pemerintah 

Daerah dalam Implementasi Program Pembangunan Kawasan Wisata di 

Wilayah Pesisir Kabupaten Takalar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang tersebut, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam implementasi program 

pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir di Kabupaten Takalar? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam 

implementasi program pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir 

Kabupaten Takalar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam 

implementasi program pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir 

Kabupaten Takalar. 
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2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat daerah dalam 

implementasi program pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir di 

Kabupaten Takalar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Aspek teoritis, adalah untuk memperkaya kajian-kajian di bidang 

administrasi publik, khususnya dalam melihat sistem pengelolaan kawasan 

wisata yang ada. 

2. Aspek praktis, adalah sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi 

pihak-pihak yang terkait secara langsung khususnya bagi pemerintah 

daerah Kabupaten Takalar dalam pembangunan kawasan wisata yang 

dimiliki. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Wisata 

Peranan merupakan perilaku, tugas yang besar pengaruhnya pada 

suatu peristiwa. Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan ini maka 

peranan dimaksudkan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif 

dalam suatu pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

pengembangan potensi daerah yang ada di Kabupaten Takalar. 

Pemerintah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 perangkat 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta 

pembantu-pembantunya. Pemerintah itu adalah suatu badan/lembaga negara 

(statis). Sedangkan yang dilakukan pemerintah (dinamis) secara umum yang 

dimaksud dengan pemerintah adalah bagaimana caranya mengendalikan suatu 

negara didalam usahanya untuk mencapai tujuan Negara. Pada umumnya 

yang disebut pemerintah adalah suatu kelompok individu yang mempunyai 

wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.  

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk 

membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. 

Pemerintah juga adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik 

dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui 

hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang 

bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan 

(harapan) yang diperintah. 
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Beberapa arti pemerintah dilihat dari segi luas dan sempit yaitu : 

1. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh 

konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan. 

2. Pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga Negara yang memegang 

kekuasaan eksekutif saja.  

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan 

memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa 

publik dan layanan civil. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai 

sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, 

melaksanakan pembangunan ditempatkan. Pemerintahan merupakan 

organisasi atau wadah orang yang mempunyai kepemimpinan masyarakat dan 

dari lembaga-lembaga koordinasi pemerintahan dimana serta mereka 

kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan 

kesejahteraan rakyat dan negara. Sedangkan Government dari bahasa Inggris 

dan Government dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa 

Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia menjadi pemerintah atau pemerintahan dan 

terkadang juga menjadi penguasa.  

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan 

oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan 

kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang 
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hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas 

lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. 

Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, 

perbuatan, kegiatan, urusan, atau tindakan memerintah yang dilakukan atau 

diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Eksekutif adalah cabang 

kekuasaan dalam negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan 

dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri. 

Proses dimana pemerintahan seharusnya bekerja menurut fungsinya 

dirumuskan menjadi 4 bagian yaitu: 

1. Fungsi pelayanan (public service) 

2. Fungsi pembangunan (development) 

3. Fungsi pemberdayaan (empowering) 

4. Fungsi pengaturan (regulation) 

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah 

daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus 

menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu 

Negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan 
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pada peningkatan produk domestik regional bruto suatu Provinsi, Kabupaten, 

atau Kota. (sumber:http://profsyamsiah.wordpress.com/2013/07/24). 

Peran pemerintah daerah dalam membangun daerah menjadi titik 

sentral dan menjadi sangat besar, karena daerah telah diberikan kewenangan 

untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri. Ini merupakan 

perubahan besar dalam sejarah tata pemerintahan. Sejalan dengan 

perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dan derasnya arus pemikiran baru 

yang berkembang dalam jargon-jargon reformasi telah membawa paradigma 

baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.  

Paradigma baru dalam pembangunan daerah pada prinsipnya 

mengandung tiga spirit. Pertama, spirit otonomi daerah, yang mendorong 

tumbuh dan berkembangnya prakarsa lokal. Kedua, spirit good governance 

yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik. Dan, Ketiga, 

prinsip people empowerment, yang memberikan power kepada masyarakat 

melalui proses pemampuan, pemberian tanggung jawab yang jelas dan 

pelibatan secara proporsional dalam pengelolaan pembangunan.  

Ketiga spirit ini menggeser filosofi yang selama ini ada, yaitu dari 

“membangun daerah” menjadi “daerah membangun”, dan “membangun 

masyarakat” menjadi “masyarakat membangun”. Artinya, antara daerah dan 

masyarakat harus terjalin kebersamaan dan kerjasama yang baik agar terlahir 

suatu kebijakan yang berpihak. 

Adanya Undang-Undang tentang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 

2009 yang menyatakan adanya hak, kewajiban dan wewenang pemerintah 

http://profsyamsiah.wordpress.com/2013/07/24).
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daerah terhadap kepariwisataan, maka peran pemerintah daerah sangat 

penting dalam pembangunan pariwisata yang ada, selain itu tertuang pula 

dalam dua belas program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Takalar 

sehingga perhatian terhadap pembangunan kawasan wisata sangat diperlukan. 

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas 

dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; 

perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan 

(development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran 

kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan 

(regulation).(Sumber:http://duniaindra-duniaindra.blogspot.com/2013/07/24). 

1. Perencanaan  Pariwisata  

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, 

mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus 

tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif 

yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan 

perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan 

mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik 

kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata 

memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang 

berbeda pula. Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-

cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Menurut Charles Bettleheim 

(Manulang, 2002:39) berpendapat bahwa dalam setiap rencana terdapat dua 

http://duniaindra-duniaindra.blogspot.com/2013/07/24).
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elemen, yaitu tujuan, tujuannya seperti apa sehingga perlu direncanakan, 

kemudian alat yang perlu untuk mencapai tujuan itu. Secara garis besar 

perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu perencanaan 

pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai 

jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata, perencanaan penggunaan 

lahan, perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar 

udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan 

lain-lain, perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan 

lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejastraan sosial, 

dan perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah 

tujuan wisata dan para wisatawan. 

2. Pembangunan Pariwisata  

Pembangunan menurut Anjayani (2007:2) merupakan proses 

mendirikan atau mewujudkan cita-cita. Dalam proses pembangunan tersebut 

terkandung tiga unsur penting yaitu perubahan, tujuan, dan potensi. 

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik seperti 

adanya pembangunan jalan, sarana prasarana, tujuannya adalah untuk 

menarik para wisatawan berkunjung sehingga akan menambah pendapatan 

asli daerah sehingga dengan pendapatan asli daerah tersebut akan memajukan 

pembangunan pariwisata, dan yang tidak kalah penting dalam pembangunan 

pariwisata adalah dilihat dari segi potensi wisata yang dimiliki. Pembagunan 

pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan 

fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur umum seperti 
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jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata 

merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga beperan 

sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya 

dalam bidang pembangunan pariwisata. 

3. Kebijakan Pariwisata  

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup 

tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan 

tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan 

dokumen-dokumen resmi lainya. Thomas Dye (Mustari, 2013:61) 

menyebutkan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu (whatever goverment choose to do or not to 

do). Kebijakan yang dibuat permerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan 

dan ditaati oleh para stakeholders. Umumnya kebijakan pariwisata 

dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang 

kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan 

pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal 

dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan 

pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa. 

4. Peraturan Pariwisata  

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama 

dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi 

pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat 
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oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah peraturan perlindungan 

wisatawan, peraturan keamanan serta peraturan keamanan makan dan 

kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang 

disuguhkan kepada wisatawan. Menurut Joko Untoro & Tim Guru Indonesia 

(2012) peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati 

dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi 

teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang harus 

dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. (Sumber : Lepank 2012 

http://www.lepank.com/2013/11/30). 

 

B. Pengertian Implementasi 

Menurut kamus Webster (Wahab, 2001:64)  pengertian implementasi 

dirumuskan secara pendek dimana “to implementation” 

(mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out ; to give 

practical effect to” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, 

menimbulkan dampak / berakibat sesuatu).  

Fungsi implementasi adalah membentuk suatu upaya yang 

memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat 

direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintahan. Karena itu 

implementasi menyangkut kreativitas dari pelaksana kebijakan untuk 

merancang dan menemukan alat-alat khusus dirancang dan dicari dalam 

keinginan mencapai tujuan tersebut.  

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Imlementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

http://www.lepank.com/2013/11/30).
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mekanisme suatu sistem. “ implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan “ (Usman, 2002:70). 

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan 

bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan 

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan 

dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan 

birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). 

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan 

bahwa implementasi merupakan proses untuk pelaksanaan ide, proses atau 

seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan 

melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi tercapainya suatu tujuan 

yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya serta 

merupakan proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. 

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada 

realisasi program. 

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan 

menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan 

kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Harsono, 2002:67). 

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan-tindakan ini berusaha 

mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta 
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berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah 

diputuskan sebelumnya.  

Berdasarkan studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi 

bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-

keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran 

birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah 

konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. 

Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam  keseluruhan proses 

kebijakan.  

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut 

dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Secara 

lebih khusus, implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah 

pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu 

(Dunn, 2003:132).  

Implementasi yang dikemukakan oleh Salusu (2002), bahwa dalam 

kasus-kasus tertentu, proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi 

kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup 

matang. Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, 

menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan 

dilakukan sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap 

alternatif tersebut. 
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Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

suatu program, Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005:101) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat 

desentralistis.  

Faktor- faktor tersebut diantaranya:  

a. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi 

kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio-

kultural serta keterlibatan penerima program. 

b. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu 

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program. 

c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi 

kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (human 

resources) maupun sumber daya non-manusia (non human resources). 

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Yang dimaksud 

karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur 

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu 

program.  

Dengan adanya implementasi kebijakan menggorganisasikan, 

melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin 
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pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan 

implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, 

pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar 

sesuai dengan yang diinginkan.  

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh 

individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang 

dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, 

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

Edward III (Mustari, 2013:134) menawarkan dan dan 

mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan 

publik, yakni communication, resourches, dispositions, and bureauracitic 

structure. Dalam proses implementasi kebijakan komunikasi memegang 

peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka 

kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada 

aparat, tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat 

ketidakefektifan penerapan kebijakan.  

Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan 

kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika 

penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya 

mengetahui apa yang mereka harus kerjakan dan memiliki kemampuan untuk 
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menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk 

menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai 

dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil 

jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. 

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, 

dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun 

swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah 

ditetapkan. Implementasi yang dimaksud disini yaitu bagaimana program 

pembangunan kawasan wisata terpadu dilaksanakan agar program tersebut 

dapat mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. 

 

C. Konsep Desentralisasi  dan Otonomi Daerah  

Untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umun dan 

mencerdaskan bangsa, pemerintah perlu melaksanakan pembagian tugas, 

sehingga tujuan negara itu dapat dicapai secara optimal dengan cara yang 

efisien dan efektif, ibarat suatu rumah tangga, suatu negara atau pemerintah 

harus menentukan strategi dalam usaha mencapai tujuan tersebut di atas 

(Sarundajang, 2011:60). Dalam negara kesatuan, penyelenggaraan 

desentralisasi dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Undang-

Undang Pemerintah Daerah  sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

Arti otonomi yaitu bahwa otonomi, melalui desentralisasi bukan 

diberikan kepada pemerintah daerah, bukan kepada Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah, bukan kepada daerah, tetapi kepada masyarakat setempat. Hal 

ini merupakan esensi dari otonomi. 

Adanya otonomi daerah tentunya juga akan memacu daerah untuk 

mampu mengelola daerahnya sendiri agar mampu menjadi daerah yang 

mandiri dan menjadi sumber bagi pembangunan nasional. Dengan adanya 

ransangan yang memacu daerah inilah tentunya akan membuat daerah 

berlomba-lomba meningkatkan potensinya masing-masing sehingga mampu 

menimbulkan suatu percepatan ekonomi.  Tujuan pemberian otonomi kepada 

daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti 

luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan 

demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari pada 

hak.  

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan 

kewajiban pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom (daerah) adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah 

daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan 
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sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi 

masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber 

penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal.  

Hakekat otonomi daerah adalah hak mengurus rumah tangganya 

sendiri bagi suatu daerah otonom, dalam kebebasan menjalankan hak 

mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat 

menjalankan hak dan wewenang otonominya diluar batas-batas wilayah 

daerahnya, daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus 

rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang 

diserahkan kepadanya (Sumaryadi, 2005:40-41). 

Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka 

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-

rambu yang disepakati bersama, sebagai jaminan terselenggaranya “social 

order” . Di luar itu, pada prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya 

dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang 

bagi persaingan sehat antar daerah, tentunya dengan jaring-jaring pengaman, 

bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang 

masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu “level of playing field” 

(Basri, 2002:174-175). 

Sistem otonomi daerah memberikan kewenagan pada pemerintah 

daerah dalam pengelolaan daerahnya mulai dari perencanaan sampai 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahaan di daerah masing-masing. 

Wijaya (2005:3) mengatakan “pada awal otonomi banyak sekali terjadi 
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kerancuan dan kekacauan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Daerah 

berlomba-lomba menerbitkan peraturan daerah yang sebagian besar menuju 

pada usaha memacu pendapatan asli daerahnya. Koordinasi pemerintah 

kabupaten/kota terputus dengan daerah provinsi”. Kondisi ini benar-benar 

menggambarkan kondisi ketidaksiapan Indonesia untuk sistem ini. Kemudian 

muncul revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini tentu dipandang pemerintah pusat 

sebagai perbaikan dari keadaan sebelumnya. Dengan diterbitkanya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka diharapakan tercipta keterpaduan 

pembangunan antara daerah tingkat kabupaten/kota di tiap provinsi akan lebih 

baik dan memacu kinerja (performance) pembangunan daerah.   

Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk 

mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: 

1. Akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan 

berprilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan 

kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus 

dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal 

secara baik. 

2. Value for Money. Dalam konteks otonomi daerah, value for money 

merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai 

good governance. Value for money tersebut harus dioperasionalkan dalam 

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung 

dilakukannya pengelolaan dana publik (public money) yang mendasarkan 
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konsep value for money, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Anggaran Daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai 

apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntasi yang baik. 

3. Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Publik (Probity). Pengelolaan 

keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas 

dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat 

diminimalkan. 

4. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 

membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui 

dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat 

setempat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan 

menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan 

masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, 

efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. 

5. Pengendalian. Penerimaan dan pengeluaran daerah harus sering dimonitor, 

yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk 

itu diperlukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan 

pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab 

timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan (Mardiasmo, 2004: 29-

30). 

Pada hakikatnya dasar pemikiran otonomi daerah adalah pelimpahan 

wewenang dari manajemen pemerintahan tingkat atas kepada manajemen 
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pemerintahan tingkat bawah. Tujuannya adalah untuk mencapai 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini 

merupakan hasil  dari pelaksanaan otonomi daerah selama 25 tahun melalui 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menunjukkan bahwa upaya 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan belum dapat  mencapai hasil yang 

efektif dan efisien dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945. (Setiawan, 

2004: 205-206).  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan adanya 

prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan 

negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen 

pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom.  

Hal ini berarti Undang-Undang tersebut menunjuk kepada manajemen 

pemerintahan yang bertumpu pada nilai demokrasi, pemberdayaan, dan 

pelayanan. Bentuknya adalah keleluasaan dalam mengambil keputusan yang 

terbaik dalam batas-batas kewenangannya agar seluruh kompetensi yang 

dimiliki selalu berkembang dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat.  

Pemerintah daerah hendaknya dapat menjadi kreator dan motivator 

bagi pembangunan daerah secara proporsional. Salah satu jalan untuk itu 

ialah dengan penciptaan kebijakan yang memungkinkan lahir dan 

berkembangnya prakarsa aparat, masyarakat dan dunia usaha secara 

terintegrasi. 
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D. Konsep Pariwisata 

Pengertian pariwisata sangat erat kaitannya dengan fungsi dan peran 

pariwisata yang diberikan terhadap perkembangan pendapatan negara. 

Pariwisata adalah sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, 

terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kebijakan ini 

diberlakukan salah satunya atas dasar karena masyarakat daerah memiliki 

modal yang dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya 

adalah melalui kegiatan pariwisata. 

Secara khusus kepariwisataan dapat dipergunakan sebagai suatu alat 

untuk memperkecil kesenjangan saling pengertian diantara negara-negara 

yang sudah berkembang yang biasanya adalah negara-negara sumber wisata 

atau Negara “Pengirim Wisatawan” dengan Negara-negara yang sedang 

berkembang yakni Negara kunjungan wisata atau Negara penerima 

wisatawan (Wahab, 2003). 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataan 

dijelaskan dalam bab 1 pasal 1 bahwa ”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.” Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan 

kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 
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multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara 

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 

pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. 

Dengan merujuk pada pengertian yang terkandung pada Undang-

Undang tersebut, maka pariwisata sendiri adalah sebuah kata kerja aktif, 

dimana unsur-unsur di dalamnya terdiri dari : 

1. Kegiatan perjalanan, maksudnya adalah suatu kegiatan yang bisa 

dilakukan perorangan ataupun perkelompok. Kegiatan tersebut adalah 

mendatangi suatu tempat yang dituju/ tempat wisata. 

2. Dilakukan dengan sukarela, maksudnya adalah tidak ada paksaan untuk 

wistawan agar datang ke tempat wisata. 

3. Bersifat sementara, maksudnya wisatawan yang datang hanya untuk 

berkunjung tanpa menjadi penduduk daerah tersebut. Kalaupun menetap 

hanya beberapa hari atau satu minggu saja. 

4. Perjalanan dilakukan dengan tujuan untuk menikmati objek wisata. 

Agar kegiatan pariwisata dapat berjalan baik, maka dikeluarkan pula 

peraturan daerah mengenai aset wisata. Tidak semua tempat bisa dijadikan 

tempat wisata, tempat wisata haruslah menjadi tempat yang bisa menarik 

wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Hal tersebut 

sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dimana 

daya tarik sasaran yang bisa dijadikan tempat wisata adalah sebagai berikut : 
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1. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora 

dan fauna, seperti pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba 

dengan tumbuhan tropis, serta binatang-binatang langkah. 

2. Karya manusia yang berwujud, seperti museum, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, seni budaya, wisata (agro) pertaminina, wisata tirta 

(air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan. 

3. Sasaran wisata minat. Berhubungan dengan hobi, seperti berburu, mendaki 

gunung, industri dan kerajinan, tempat berbelanja, sungai air deras, 

tempat-tempat ibadah ziarah dan lain-lain. 

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan pada bab VI pasal 17 

bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan 

melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha 

pariwisata dengan cara : 

1. Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, 

kecil, menengah, dan koperasi; dan 

2. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 

dengan usaha skala besar. 

Selain itu terdapat pula pada bab VII bagian kedua tentang Kewajiban, 

pasal 23 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: 

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta 

keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; 
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2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata 

yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, 

memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; 

3. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang 

menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan 

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka 

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat 

luas. 

Adapun beberapa definisi pariwisata menurut para ahli adalah sebagai 

berikut : 

1. Menurut Richard (2000). Pariwisata adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu 

tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu 

perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari 

nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati 

kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. 

2. Menurut Fandeli (2001). Pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan, 

proses dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dan 

persinggahan dari orang-orang di luar tempat tinggalnya serta tidak 

dengan maksud mencari nafkah. Kepariwisataan merupakan keseluruhan 

kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang ditujukan untuk 

menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan. 
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3. Suyitno (2001). Tentang pariwisata yaitu bersifat sementara, bahwa dalam 

jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya, 

melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya sarana transportasi, 

akomodasi, restoran, obyek wisata, souvenir dan lain-lain, memiliki tujuan 

tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan, tidak untuk mencari 

nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan 

kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, 

karena uang yang di belanjakannya dibawa dari tempat asal. (sumber: 

Dhelha 2012 http://sangikankecil.blogspot.com/2013/07/24). 

 

E. Konsep Pembangunan Kawasan Wisata 

1. Konsep Pembangunan 

Pembangunan erat kaitannya dengan perubahan sosial dan 

kebudayaan, pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia, 

masyarakat dan lingkungan hidupnya, oleh karena itu jelaslah bahwa 

kebudayaan dan perubahan sosial  merupakan unsur  penting dalam 

pembangunan.  

Azikin (2005:75) mengatakan “kata pembangunan mempunyai arti 

yaitu sadar, bangkit, bentuk, membuat, dan mengisi”. Anjayani (2007:2) 

mengatakan pemangunan berarti “proses mendirikan atau mewujudkan cita-

cita. Dalam sebuah proses pembangunan tersebut terkandung tiga unsur 

penting yaitu perubahan, tujuan, dan potensi”. Sumodiningrat (2009:6) 

memberikan pengertian pembangunan sebagai “ suatu proses yang dilakukan 

http://sangikankecil.blogspot.com/2013/07/24).
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secara terus – menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun 

ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu”. Langkah aktual yang 

ditempuh dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu perubahan 

struktur yang dimulai dari upaya memperbaiki kapabilitas manusia, sehingga 

memiliki peluang memasuki kesempatan kerja dan berusaha, memperoleh 

peningkatan pendapatan, hingga akhirnya mampu secara mandiri melakukan 

perlindungan sosial yang merupakan wujud nyata keberhasilan pembangunan 

kesejahteraan. 

Menurut Tjokrowinoto (2009:9) “momentum pembagunan dicapai 

dengan pengorbanan, penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial, 

dan dependensi”. 

Adi (2008:3) mengatakan bahwa “upaya pembangunan yang 

dilakukan selama ini dengan berbagai bentuk dan variasinya, pada dasarnya 

dilakukan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat”. 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bersifat dinamis 

dan multi dimensional yang menyangkut sistem sosial secara keseluruhan. 

Pembangunan yang tidak dijalankan sesuai rencana akan menciptakan masalah–

masalah sosial dan ketidak puasan terhadap hasil pembangunan. Karena pada 

dasarnya pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat  bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.  

Proses pembangunan harus secara wajar untuk melihat dimensi 

pembangunan itu sendiri dengan cara berkoordinasi, memadukan, atau 

mensinkronkan konsep program dengan demikian seluruh program 
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pembangunan yang dilaksanakan benar-benar merupakan jawaban atas 

kebutuhan yang diharapkan. 

2. Pengertian Pembangunan Kawasan Wisata  

Pembangunan kawasan wisata adalah suatu program pemerintah yang 

diprioritaskan dalam dua belas program unggulan yang di keluarkan oleh 

pemerintah dimana program ini diarahkan pada pemanfaatan lahan strategis 

di wilayah pesisir dan kepulauan dengan membangun kawasan wisata  

sebagai pusat rekreasi, hiburan, perbelanjaan dan pendidikan (outbound) 

terintegrasi dengan program mamminasata serta merupakan rencana tata 

ruang kawasan perkotaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar. 

Kawasan wisat hanya dapat berjalan apabila pilar pembangunan dapat 

bersinergi, memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama, untuk saling 

berkoordinasi dan bekerjasama sehingga kegiatan pembangunan kawasan 

wisata dapat terus dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. 

Karakter suatu kawasan wisata dan penghuninya akan mempengaruhi 

kapasitas pengembangan dan pelayanan wisata dan akan berdampak terhadap 

kawasan atau komponen lingkungan yang ada di sekitarnya (Marpaung, 

2000). 

Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir memiliki pengertian 

bahwa pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan 

laut dilakukan melalui penilaian secara menyeluruh, merencanakan tujuan 
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dan sasaran, kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan 

pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan 

berkelanjutan.  Perencanaan dan pengelolaan tersebut dilakukan secara 

kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek social-ekonomi-

budaya  dan aspirasi masyarakat pengguna wilayah pesisir (stakeholders) 

serta konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada. 

3. Tujuan Pembangunan Kawasan Wisata  

Tujuan utama dari program pembangunan kawasan wisata adalah 

melembagakan kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah serta 

kelompok peduli untuk membangun wilayahnya, serta program ini diarahkan 

pada pemanfaatan lahan strategis di wilayah pesisir dan kepulauan dengan 

membangun kawasan wisata sebagai pusat rekreasi, hiburan, perbelanjaan 

dan pendidikan (outbound) terintegrasi dengan program mamminasata. 

Melalui komponen kawasan wisata diharapkan juga dapat terbangun dan 

melembaga proses konsultatif antara ketiga pilar pembangunan (pemerintah, 

masyarakat, kelompok peduli atau swasta) ditingkat Kota atau Kabupaten 

dalam pengembangan kawasan wisata.   

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu 

daerah mempunyai tanggungjawab dalam memajukan daerah yang 

dipimpinnya. Adanya sejumlah kewenangan yang melekat dalam setiap 

daerah otonom inilah yang menjadi dasar sebuah daerah berhak mengurusi 
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urusan pemerintahannya  termasuk dalam pengembangan potensi daerah yang 

ada di daerahnya, dalam hal ini fokusnya pada pembangunan kawasan wisata. 

Pembangunan kawasan wisata berada pada area tatanan wilayah administrasi 

pemerintahan daerah yang memiliki otoritas dan otonomi daerah yang 

mempunyai implikasi luas terhadap pengembangan pariwisata. Peran 

pemerintah yang diperlukan dalam hal perencanaan, pembangunan, 

kebijakan, dan peraturan. 

Dalam pengembangan potensi daerah yang berbasis pariwisata tidak 

berjalan begitu saja tanpa adanya hambatan, akan tetapi dibalik hambatan 

tersebut juga terdapat faktor pendukung yang membantu dalam pengembangan 

potensi daerah yang berbasis pariwisata. 

Peran pemerintah daerah dalam hal ini dipengaruhi pula oleh faktor 

pendukung dan penghambat dalam pembangunan kawasan wisata, faktor 

pendukung adalah suatu faktor yang mendukung jalannya proses 

implementasi pembangunan kawasan wisata. Sedangkan faktor penghambat 

adalah faktor yang menghambat jalannya implementasi pembangunan 

kawasan wisata. 

Tujuan dari implementasi program pembangunan kawasan wisata 

tersebut adalah untuk pengembangan kawasan wisata. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kasus 

khususnya dalam melihat bagaimana peran pemerintah daerah dalam 

implementasi program pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir 

Kabupaten Takalar. 

2. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu untuk mengungkapkan gejala secara holistik-

kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci, dimana dalam 

penelitian ini akan menarasikan gejala-gejala yang terjadi terhadap peran 

pemerintah daerah dalam implementasi program pembangunan kawasan 

wisata di wilayah pesisir  di Kabupaten Takalar. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Takalar dengan memilih 2 (dua) 

kantor yaitu pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pada 

kantor Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Takalar serta 

daerah wisata sebagai sumber lokasi pengambilan data. 

C. Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

diperlukan data primer dan data sekunder, dimana: 
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1. Data primer, diperoleh melalui wawancara dari pejabat dan pegawai Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Takalar serta pejabat dan pegawai 

kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 

mengenai peran pemerintah daerah dalam implementasi program 

pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir Kabupaten Takalar, 

pengusaha wisata dan masyarakat sekitar tempat wisata. 

2. Data sekunder, diperoleh dari bahan-bahan bacaan, dokumen-dokumen, 

laporan yang relevan dengan penelitian, dan lain-lain. 

D. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah 

dalam implementasi program pembangunan kawasan wisata di wilayah 

pesisir Kabupaten Takalar. 

2. Deskripsi fokusnya, yaitu :  

a. Peran pemerintah daerah adalah keterlibatan atau keikutsertaan secara 

aktif dalam suatu pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir yang ada di Kabupaten 

Takalar, yaitu dimulai dari perencanaan pariwisata, pembangunan 

pariwisata, kebijakan pariwisata, dan peraturan pariwisata. 

b. Perencanaan pariwisata. Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan 

untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara 

garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting 

yaitu: perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk 

memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan 
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pariwisata, perencanaan penggunaan lahan, perencanaan infrastruktur 

yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya 

seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain, perencanaan 

pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan 

pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejastraan sosial, dan 

perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah 

tujuan wisata dan para wisatawan. 

c. Pembangunan pariwisata. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah 

pembangunan fasilitas, jasa pariwisata, dan pengadaaan infrastruktur 

umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan 

pengembangan pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah. 

Selain itu, pemerintah juga beperan sebagai penjamin dan pengawas 

para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan 

pariwisata. 

d. Kebijakan pariwisata. Kebijakan merupakan perencanaan jangka 

panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau 

prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-

pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainya. 

Kebijakan yang dibuat permerintah harus sepenuhnya dijadikan 

panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Umumnya kebijakan 

pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan 

yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan 
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dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai 

ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri-industri 

penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang 

dan jasa. 

e. Peraturan pariwisata. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat 

oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah : peraturan 

perlindungan wisatawan, peraturan keamanan serta peraturan keamanan 

makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan 

makanan yang disuguhkan kepada wisatawan, ini bertujuan melindungi 

wisatawan dan memperkaya pengalaman perjalanan. 

f. Faktor pendukung yaitu suatu faktor yang mendukung jalannya proses 

implementasi program pembangunan kawasan wisata. 

g. Faktor penghambat yaitu suatu faktor yang menghambat jalannya 

proses implementasi program pembangunan kawasan wisata. 

h. Pengembangan kawasan wisata adalah segala kegiatan dan usaha 

terkoordinasi untuk menarik wisatawan dan menyediakan semua sarana 

dan prasarana, baik berupa barang atau jasa dan fasilitas yang 

diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sipeneliti itu sendiri yang terlibat langsung dalam proses pengamatan dan 

pengambilan data di lapangan. Selain itu juga ada instrumen lain yang 
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membantu peneliti dalam memperlancar kegiatan penelitiannya, yaitu catatan 

lapangan maupun handphone sebagai alat perekam suara dan gambar. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang ditempuh penulis 

dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai peran 

pemerintah daerah dalam implementasi program pembangunan kawasan 

wisata di wilayah pesisir Kabupaten Takalar. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada 

informan yang mempunyai kemampuan dan kapasitas dalam penelitian ini 

dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai peran pemerintah 

daerah dalam pengembangan potensi daerah berbasis pariwisata di Kabupaten 

Takalar.  

Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:   

a. Pejabat dan pegawai Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Takalar (3 orang), 

b. Pejabat dan pegawai Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Takalar (2 orang). 

c. Masyarakat di daerah wisata (4 0rang) 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan 

data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan 

relevan terhadap masalah penelitian yang diperoleh melalui observasi 

langsung dan melalui wawancara mendalam. Tahap selanjutnya dilakukan 

reduksi data yang merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa, hingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kemudian dilakukan penyajian data, 

ini merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat sajian data. 

Peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan yang memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan 

lain berdasarkan pemahaman. Dan sampai pada penarikan kesimpulan, hal ini 

dilakukan sejak mulai pengumpulan data, dengan penanganan secara longgar, 

tetap terbuka dan skeptis. Tidak ada kesimpulan akhir sampai proses 

pengumpulan data berakhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kabupaten Takalar yang merupakan salah satu daerah dari 24 

Kabupaten atau Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar berada sekitar 

45 kilometer dari sebelah selatan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan 

luas wilayah 566,51 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 250 ribu 

jiwa, pemerintah daerah Kabupaten Takalar terus berupaya memperkenalkan 

potensi daerahnya khususnya di bidang pariwisata.  

Program pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir merupakan 

salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Takalar, kawasan wisata 

di wilayah pesisir yang masuk menjadi kawasan wisata yang dikembangkan 

seperti pantai Lamangkia, Puntondo, Punaga, Paria Laut, Galumbayya dan 

Gusunga. Dari beberapa kawasan wisata di wilayah pesisir tersebut yang 

menjadi icon kawasan wisata adalah pantai Lamangkia dan Puntondo kedua 

kawasan ini dijadikan icon kawasan wisata karena lokasinya yang sudah 

banyak dikenal oleh masyarakat luas dibandingkan kawasan wisata yang lain 

serta kedua kawasan wisata ini dapat mewakili kondisi kawasan wisata yang 

lain. 

Pantai Lamangkia dan Puntondo selain wisata hiburan khususnya pada 

pantai Puntondo juga memberikan wisata pendidikan seperti bagaimana cara 

pengembangbiakkan rumput laut dan pemanfaatan rumput laut, sementara di 

pantai Lamangkia keterpaduan antara wilayah pesisir dengan lautnyapun 
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tidak kalah menarik dimana di Pantai Lamangkia komoditas utamanya adalah 

ikan laut, sehingga pengunjung juga dapat memancing bagi yang punya hobi 

memancing. 

Takalar yang memberikan kontribusi terbesar ketiga nasional untuk 

produksi nasional setelah Maumere dan Bali. Bahkan rumput laut asal 

Sulawesi Selatan ini mampu memberikan sumbangan sekitar 33% dari total 

produksi nasional. Sementara rata-rata produksi rumput laut Sulawesi Selatan 

sebanyak 1,5 juta ton per tahun dengan nilai penjualan Rp 1,1 triliun, 

sebagian besar merupakan sumbangan dari produksi rumput laut Takalar, dan 

salah satunya ada di Puntondo dan secara otomatis akan menambah 

Pendapatan Asli Daerah. 

Takalar yang sebagian wilayahnya terdiri dari kawasan pesisir yang 

juga menjadi potensi andalan, menurut Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Takalar untuk mendukung sektor pariwisata, maka 

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Takalar 2013 telah 

dianggarkan dana pengembangan objek wisata lokal sekitar Rp. 700 juta. 

Anggaran sektor pariwisata tersebut sepuluh kali lipat dibanding  APBD 2012 

yang hanya mengalokasikan  anggaran sebesar Rp. 60 juta. Hal ini berkaitan 

dengan dijadikannya pembangunan kawasan wisata sebagai salah satu 

program unggulan pemerintah Kabupaten Takalar serta erat kaitannya dengan 

posisi Takalar sebagai salah satu pintu gerbang Kota Metropolitan 

Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) di Wilayah 

Selatan. 
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1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

Badan perencanaan pembangunan adalah badan perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Takalar, yang terdiri dari kepala badan, 

sekretariat, bidang dan sub bidang, unit pelaksana teknis serta kelompok 

jabatan fungsional. 

2. Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata 

Bidang pariwisata di Kabupaten Takalar sekarang telah bergabung 

dengan dinas Sosial. 

Visi pariwisata Kabupaten Takalar merupakan suatu gambaran 

mengenai keadaan mada depan yang akan diwujudkan. Visi pariwisata 

Kabupaten Takalar yang merupakan konsep dasar pengembangan pariwisata 

Takalar yaitu “Sektor Pariwisata Berbasis Alam untuk Meningkatkan 

Perekonomian Daerah Kabupaten Takalar”. Rumusan tersebut mengandung 

arti sebagai berikut sebagai eksplorasi potensi pariwisata yang berupa pantai 

yang dapat diperkenalkan ke tingkat nasional dan mempunyai nilai jual tinggi 

di pasar sektor pariwisata yang dikarenakan keindahannya dan sektor 

pariwisata merupakan variabel pertumbuhan perekonomian daerah. 

Misi pariwisata Kabupaten Takalar berprinsip pada pemanfaatan alam 

sebagai lingkungan untuk wisata, memiliki nilai yang besar yang perlu 

dikelolah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pariwisata yang 

ada di Kabupaten Takalar dapat memberi keindahan unsur alam dan budaya 

yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung seperti sumber daya 

manusia, sumber daya hayati, sumber daya non hayati dan sumber daya 
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buatan, serta perencanaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Takalar 

diintegrasikan dengan meningkatkan promosi ke tiap-tiap objek wisata 

dengan bentuk kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan swasta. 

3. Pantai Lamangkia dan Pantai Puntondo 

Sektor pariwisata di Kabupaten Takalar untuk Kecamatan 

Mangngarabombang terdapat prioritas pengembangan wisata yaitu wisata 

pantai Lamangkia dan pantai Puntondo. 

Panjang garis pantai di Kabupaten Takalar sekitar 74 Km. Dari 

panjang garis pantai tersebut, terdapat 3 (tiga) Obyek wisata pesisir di 

Kabupaten Takalar salah satunya adalah pantai Lamangkia. Permandian alam 

pantai Lamangkia yang panjangnya sekitar 800 meter ini terletak di Desa 

Topejawa Kecamatan Mangngarabombang, berjarak 14 kilometer dari Kota 

Takalar 54 kilometer dari Kota Makassar.  

Desir ombak, hembusan angin laut dan hamparan pasir lembut 

menambah keindahan alam pantai Lamangkia. Sarana wisata yang tersedia 

berupa baruga balai-balai, perahu tradisional, pelelangan ikan. Sebagai 

aktivitas pantai seperti berjemur, berenang, olahraga pantai, memancing dapat 

dilakukan di pantai tersebut. Penangkapan ikan secara tradisional tak jarang 

ditemui di sekitar pantai tersebut serta dapat membeli ikan laut yang segar 

dengan harga yang relatif murah. 

Pantai Puntondo merupakan salah satu tempat wisata yang banyak di 

kunjungi oleh masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Takalar sendiri.  

Tempatnya terletak di sekitar pesisir pantai selatan Desa Cikoang, Kecamatan 
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Mangarabombang Kabupaten Takalar. Jaraknya sekitar 25 kilo meter dari 

jantung Ibukota Takalar, perjalanan untuk menuju kesana kurang lebih 1 jam 

dengan menggunakan kendaraan.  

Adapun pemandangan yang ditawarkan adalah pasir putih, desiran 

ombak, lautnya yang biru, hingga berbagai macam biota laut, mulai dari 

bintang laut, kuda laut,  bahkan terumbu karang yang begitu memukau. 

Puntondo bukan hanya merupakan lokasi wisata alam melainkan juga 

merupakan lokasi wisata belajar. Selain dimanjakan dengan udara yang sejuk 

dan tenang, juga akan diberi pengetahuan mengenai lingkungan hidup. 

Dimana terdapat sebuah PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) yang 

sangat rindang dan hijau. Kawasan ini memang didesain sebagai kawasan 

pendidikan lingkungan hidup.  

 

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Pembangunan 
Kawasan Wisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Takalar 
 

Pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir Kabupaten Takalar 

telah menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah. Salah satu 

potensi  Kabupaten Takalar yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan 

pendapatan asli daerah (PAD) adalah sektor pariwisata sebagai salah satu 

potensi unggulan Kabupaten Takalar. Menurut Yani (2002:39) penerimaan 

yang diperoleh daerah adalah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan adannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha juga merupakan dukungan bagi 
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pengembangan pariwisata di Kabupaten Takalar dimana penerimaan 

diperoleh salah satunya dari retribusi tempat rekreasi. Pendapatan obyek 

pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang 

berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain 

yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. 

Kabupaten Takalar karena selain sebagai objek wisata alam juga 

sebagai objek wisata pendidikan seperti pada pantai Lamangkia dan 

Puntondo, kedua lokasi wisata ini merupakan icon kawasan wisata yang ada 

di Kabupaten Takalar. Untuk itu peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan 

dalam implementasi program tersebut.  

1. Perencanaan Pariwisata 

Perencanaan pembangunan kawasan wisata merupakan langkah awal 

dalam melihat potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Takalar, 

sebagaimana sebuah bentuk pengembangan ekonomi, maka pengembangan 

industri pariwisata juga sebagai bagian dari sebuah gejala ekonomi bisnis 

memerlukan suatu rencana yang matang bila ingin sukses dalam objek yang 

implisit maupun eksplisit. Pengembangan pariwisata tidak akan optimal 

apabila pada suatu sektor hanya dipengaruhi oleh suatu penguasaan pribadi 

yang semata-mata mengutamakan kepentingan mereka sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bidang 

Pariwisata mengemukakan : 

Selalu dimulai dengan perencanaan yang baik agar ke depan apa yang 
diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan harapan, dan mengenai 
langkah selanjutnya sementara ini perizinan tentang pengembangan 
kawasan wisata sementara dikoordinasikan kemabali dengan SKPD 
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terkait, mengingat Dinas Pariwisata yang dulunya berdiri seniri, 
sekarang telah bergabung dengan Dinas Sosial, yang sekarang 
menjadi Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata. (wawancara HR, 
19 Agustus 2013). 

 
Dari penjelasan tersebut di atas perencanaan pembangunan pariwisata 

telah direncanakan dengan baik, begitupula dengan perizinan dalam 

pengembangan kawasan wisata. 

Selain itu, perencanaan pembangunan dalam bidang apapun telah 

diatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 

termasuk pembangunan kawasan wisata.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi pada 

Badan Perencanaan Pembangunanan Daerah Kabupaten Takalar, 

mengemukakan : 

Setiap perencanaan pembangunan diatur pada Badan Perencanaan 
Pembangunan sebelum akhirnya diserahkan ke pada SKPD terkait, 
mengenai masalah pembangunan kawasan wisata perencanaannya 
tidak terbatas pada kondisi alam tempat wisata tersebut, akan tetapi 
perlu melihat sejauh mana dampak ekonomi yang diberikan karena 
pada dasarnya perencanaan suatu pembangunan kawasan apapun itu 
tidak terlepas dari dampak ekonomi yang diberikan. (wawancara AR, 
22 Agustus 2013). 

 

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan dan 

pengembangan pariwisata tidak terlepas dari dampak ekonomi yang diberikan 

dimana perencanaannya tidak terbatas pada kondisi alam tempat wisata saja. 

Mengenai perencanaan pariwisata dilihat dari sisi ekonominya, 

dikemukakan kembali oleh Kepala Bidang Ekonomi : 

Perencanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk memacu 
pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata 
dan hal ini telah dipikirkan jauh sebelumnya, seperti industri kecil 
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berupa kerajinan tangan, makanan tradisional dan semua ini sebagai 
penunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Takalar. 
(wawancara AR, 22 Agustus 2013). 

 
Perencanaan pembangunan ekonomi sangat penting bagi pertumbuhan 

berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata, sehingga hal 

tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah yang pada akhirnya dapat 

menunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Takalar. 

Selain perencanaan di bidang ekonomi, perencanaan tentang 

penggunaan lahan untuk kawasan wisata pun sangat perlu diperhatikan, dan 

tidak hanya itu perencanaan infrastruktur, perencanaan dalam hal pelayanan 

sosial serta perencanaan dalam hal keamanan bagi wisatawan tidak luput dari 

perhatian. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Kepala Bidang Penelitian dan 

Pengembangan dan Statistik mengemukakan : 

Pemanfaatan lahan strategis di wilayah pesisir dengan membangun 
kawasan wisata tidak hanya sebagai pusat rekreasi dan hiburan, akan 
tetapi pemanfaatannya juga diarahkan sebagai pusat pembelajaran, 
hiburan dan pendidikan yang terintegrasi dengan program 
Mamminasata. (wawancara RS, 22 Agustus 2013).  

 
Dan Ditambahakan pula bahwa: 

Infrastrukturnyapun harus diperhatikan seperti dengan perbaikan 
infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, dan perbaikan 
fasilitas pendidikan dan kesehatan, untuk pelayanan sosialnya  di 
setiap Ibukota Kecamatan ada Puskesmas, Puskesdes dan Pustu 
seperti yang ada di pantai Lamangkia Kecamatan Mangngarabombang 
di daerah tersebut lokasinya sangat strategis karena dekat Sekolah, 
Mesjid dan Puskesdes. Dan jika berbicara mengenai keamanan bagi 
wisatawan tentunya merupakan hal yang sangat penting karena 
keamanan suatu tempat wisata adalah daya tarik tersendiri yang 
akhirnya akan mendatangkan wisatawan-wisatawan yang lebih banyak 
dan secara otomatis menambah Pendapatan Asli Daerah khususnya di 
bidang pariwisata. (wawancara RS, 22 Agustus 2013). 
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Melihat hal tersebut di atas dalam perencanaan pembangunan kawasan 

wisata pemanfaatan lahan strategis perlu dilakukan agar pemanfaatannya 

lebih optimal tidak hanya sebagai pusat rekreasi akan tetapi dapat 

dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan, begitupula 

infrastruktur yang disediakan perlu diperhatikan dan dibenahi agar dapat 

menarik pengunjung untuk berwisata. 

Dalam program pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir 

Kabupaten Takalar, untuk menunjang peran pemerintah dalam 

mengimplementasikan program tersebut maka perencanaan pembangunan 

dan pengembangannya dijabarkan pada studi perencanaan wilayah 2013 

dalam Masterplan Rencana Sektor Pariwisata Kabupaten Takalar. 

Pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Takalar diarahkan menjadi 

6 bagian, yaitu rencana aksebilitasi, rencana sarana prasarana, rencana 

informasi dan promosi, rencana sumber daya manusia, rencana pengelolaan 

lingkungan, dan rencana produk wisata. 

a. Rencana aksebilitas, beberapa rencana aksebilitas yaitu perbaikan jalan 

yang rusak, penambahan fasilitas penerang jalan berupa lampu 

penerangan, dan penambahan moda transportasi umum. 

b. Rencana pengembangan yang terkait dengan sarana prasarana, adapun 

rencana sarana prasarana yaitu penambahan sarana penunjang seperti 

toilet, tempat sampah, WC umum, mushola, papan informasi. Penambahan 

sarana akomodasi seperti restaurant, pertokoan, dan travel agent. 
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Pengembangan sistem jaringan listrik. Dan peningkatan pelayanan air 

bersih. 

c. Rencana sumber daya manusia sebagai penunjang pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Takalar, adapun rencana pengembangannya 

adalah program pembinaan kreativitas pada masyarakat dan 

mengembangkan serta mempertahankan seni budaya lokal. 

d. Rencana produk wisata yang terdapat di Kabupaten Takalar berupa 

penambahan atraksi wisata guna mengundang wisatawan baik negeri 

maupun luar negeri untuk berkunjung ke tempat pariwisata Kabupaten 

Takalar. 

 

2. Pembangunan Pariwisata 

Dalam hal pembangunan pariwisata peran serta pemerintah dalam 

mendatangkan investor sangat diperlukan, baik dalam mempromosikan 

tentang keunggulan wisata yang dimiliki juga memerlukan pandangan 

akademisi untuk meyakinkan investor dalam pembangunan dan 

pengembangan pariwisata khususnya di Kabupaten Takalar.  

Hasil wawancara dengan Seksi Promosi Wisata pada Dinas Sosial, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Takalar mengemukakan : 

Pengaruh investor sangat penting dalam pengembangan pariwisata 
dan meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat 
di sekitar objek wisata. Untuk saat ini investor belum terlalu kuat 
pengaruhnya karena objek wisata yang ada di Kabupaten Takalar 
sementara dalam proses pembangunan sehingga investor belum terlalu 
berani mengambil target untuk kerjasama dalam hal pengembangan. 
tetapi dari pihak pemerintah telah berusaha melakukan perbaikan-
perbaikan disegala aspek dan promosi pengenalan objek wisata demi 
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pembangunan dan pengembangan tempat wisata yang lebih baik dan 
tentunya menarik wisatawan sehingga investor tidak perlu ragu dalam 
melakukan kerjasama pengembangan. (wawancara SM, 23 Agustus 
2013). 

 
Melihat hal tersebut di atas peran investor sangat penting, namun 

untuk saat ini investor belum terlalu kuat pengaruhnya karena objek wisata 

yang ada di Kabupaten Takalar sementara dalam proses pembangunan 

sehingga investor belum terlalu berani mengambil target untuk kerjasama 

dalam hal pengembangan. 

Dalam pembangunan pariwisata, tidak hanya investor yang menjadi 

pusat perhatian, tetapi perlu pula memperhatikan fasilitas-fasilitas yang 

disediakan untuk menarik wisatawan, jasa pariwisata apa yang diberikan, 

bagaimana memperkenalkan potensi wisata ke pada masyarakat luas, dan 

pentingnya peran media dalam hal promosi wisata. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Sarana dan Prasarana 

wisata pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata mengemukakan : 

Fasilitas-fasilitas wisata yang disediakan yaitu penyediaan sarana-
prasarana misalnya yang sekarang dilakukan pada pantai Lamangkia 
adalah perbaikan jalan serta perbaikan tanggul-tanggul yang rusak, 
ada pula penyediaan tempat-tempat makan dan minum seperti 
warung-warung makanan yang berjejer sekitar tempat wisata, 
penyediaan sarana lain seperti WC umum, tempat sampah, tempat 
parkir, musholah dan papan informasi, pada pantai disediakan toilet, 
tempat ibadah, ruang pertemuan bagi para rombongan yang ingin 
melakukan penelitian di lokasi tersebut, kamar untuk menginap, 
tempat parkir bagi para pengunjung dan tempat makan (wawancara, 
23 Agustus 2013). 

 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut ketersediaan sarana prasarana 

lebih terlihat pada pantai Puntondo yang walaupun lokasinya jauh dari pusat 

Kota Takalar. 
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Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana akan dapat membantu 

dalam pemasaran dari pusat produksi dengan pusat pemasaran lokal 

pengelolaan komoditas. Peningkatan sarana prasarana ini, dimaksudkan untuk 

mencapai integritas yang ditunjukkan dengan adanya keterkaitan ekonomi. 

Secara ekonomi, keterkaitan ini akan meningkatkan nilai ekonomi karena 

akan mengurangi beban biaya transport untuk setiap komoditi dalam hal ini 

konsumsi hasil produksi lokal. Kegiatan produksi hasil pertanian dan 

perikanan juga dapat dilaksanakan di lokasi wisata yang tersedia di 

Kabupaten Takalar yang akan mensejahterakan masyarakat dari peningkatan 

pendapatan. 

Berkenaan dengan jasa pariwisata yang diberikan guna menunjang 

pelayanan bagi wisatawan yang datang berkunjung, ini dikemukakan oleh 

Seksi Promosi Wisata pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Takalar bahwa: 

Jasa pariwisata yang diberikan guna menunjang pelayanan bagi 
wisatawan yang datang berkunjung adalah penyediaan jasa pelayanan 
informasi seputar tempat wisata, jasa biro perjalanan wisata untuk hal 
ini masih dalam tahap koordinasi, selanjutnya adalah jasa penyediaan 
souvenir dan tempat makan, pertokoan dan sebagainya serta 
penyediaan jasa penukaran uang yang juga sementara dalam tahap 
koordinasi. (wawancara SM, 23 Agustus 2013). 

 
Bentuk pengenalan potensi wisata khususnya pada pantai Lamangkia 

dan pantai Puntondo ke pada masyarakat luas dan pentingnya media dalam 

pembangunan dan pengembangan pariwisata, dikemukanan kembali oleh 

Seksi Promosi Wisata pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Takalar, bahwa: 
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Pengenalan potensi dan kawasan wisata ke pada masyarakat luas 
adalah dengan melalui sosialisasi langsung ke pada masyarakat berupa 
rapat-rapat sosialisasi pengembangan yang dilakukan di balai desa 
maupun di Kantor Badan Pengembangan Perencanaan Pembangunan 
Kabupaten Takalar, apa lagi pantai Lamangkia yang sudah dikenal 
banyak orang dan ini memudahkan dalam hal promosi wisata begitu 
pula pantai Puntondo walaupun berada di wilayah terpencil di desa 
Cikoang Kecamatan Mangngarabombang tetapi dengan kondisi pantai 
yang jauh dari kebisingan kota dan menawarkan keindahan alam 
pantai tropis dengan pasir putih serta hembusan angin laut yang sejuk 
akan memudahkan dalam promosi dan menarik wisatawan untuk 
berkunjung, dan sementara perbaikan akses jalan menuju pantai 
tersebut telah dilakukan karena jalanan menuju pantai tersebut tidak 
terlalu parah sehingga hanya butuh sedikit perbaikan. (wawancara 
SM, 23 Agustus 2013). 
 
Sosialisai potensi wisata di Kabupaten Takalar sangat penting 

dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada, walaupun pada 

dasarnya pantai tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat. 

Ditambahkan pula mengenai pentingya media dalam promosi wisata 

yang ada di Kabupaten Takalar adalah : 

Peran media sangat penting karena dengan adanya media tersebut 
maka akan mempermudah dalam melakukan promosi wisata seperti 
media cetak dan elektronik. Misalnya dengan melalui media cetak, 
maka informasi maupun gambar suatu objek wisata dapat dibaca dan 
dilihat gambar-gambar indah dan menarik mengenai tempat wisata 
yang ada di Kabupaten Takalar seperti melalui koran, begitupula 
melalui media elektronik yang dapat langsung mendengarkan apa-apa 
saja kelebihan dan keindahan yang dimiliki oleh tempat wisata yang 
ada di Kabupaten Takalar seperti radio-radio lokal kita sering 
melakukan kerjasama dalam mempromosikan tempat wisata. 
(wawancara SM, 23 Agustus 2013). 

 
Media dalam pengembangan wisata sangat penting karena selain 

sebagai media sosialisasi juga dapat digunakan sebagai alat promosi wisata 

yang dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. 
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Anjayani (2007:2) mengatakan pemangunan berarti “proses 

mendirikan atau mewujudkan cita-cita. Dalam sebuah proses pembangunan 

tersebut terkandung tiga unsur penting yaitu perubahan, tujuan, dan potensi”. 

Perubahan yang dapat dilihat yaitu pembangunan pariwisata yang 

dilakukan di Kabupaten Takalar sesuai dengan perencanaan pariwisata, 

seperti perbaikan jalan yang rusak, untuk pantai Lamangkia dan Puntondo, 

sementara pembangunan yang dilakukan di pantai Lamangkia terlihat lebih 

banyak dibandingkan di Puntondo seperti perbaikan tanggul, perbaikan WC 

umum, perbaikan serta pembangunan bale-bale dan kios-kios untuk para 

pedagang.  

Pembangunan ini sudah mulai terlihat dan sudah berjalan sekitar 40% 

dari yang direncanakan, hal ini dapat dilihat pembangunan yang dilakukan 

belum terlihat menonjol tetapi sudah berjalan, seperti pembangunan awal 

yang dilakukan sementara ini adalah pembangunan dan perbaikan tanggul-

tanggul, seperti yang terlihat pada gambar berikut. 

Perubahan yang terjadi dari proses pembangunan ini mempunyai 

tujuan dalam mengembangkan pariwisata di Pantai Lamangkia dan Puntondo. 

Dan Pantai Lamangkia dan Puntondo mempunyai potensi untuk 

dikembangkan seperti kawasan wisata ini sudah banyak dikenal oleh 

masyarakat serta merupakan kawasan wisata utama di Kabupaten Takalar 

sehingga menjadi icon kawasan pariwisata terpadu dengan potensinya 

masing-masing. 
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3. Kebijakan Pariwisata 

Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata dan 

diterapkan di Kabupaten Takalar adalah kebijakan yang berhubungan dengan 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik. 

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi 

secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan 

dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, 

penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung 

kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.  

Hasil wawancara berkenaan dengan hal tersebut di atas, dikemukakan 

oleh Kepala Bidang Pariwisata : 

Berkenaan dengan kebijakan ketenagakerjaan selalu berusaha untuk 
memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata, jika dilihat 
kebijakan mengenai penanaman modal dan keuangannya diberikan 
bantuan modal usaha dengan pola kemitraan seperti untuk usaha kecil 
dengan pola kemitraan dengan SKPD, dengan pelibatan pemerintah 
desa, pemerintah kecamatan dan konsultan pendamping serta 
pemberian bantuan modal usaha hanya diberikan kepada usaha padat 
karya, dan bentuk kebijakan mengenai industri-industri penting untuk 
mendukung kegiatan pariwisata, perdagangan barang dan jasa yaitu 
dengan pengembangan jaringan kelembagaan industri dan 
perdagangan, peningkatan daya saing komoditas unggulan, 
pengembangan sistem kerja dengan pola kemitraan, perluasan jaringan 
pemasaran, serta pengembangan pariwisata daerah. Karena kita juga 
tetap berpatokan pada Undang-Undang kepariwisataan dimana salah 
satu pendukung pengembangan dunia usaha pariwisata adalah 
industri-industri penting pendukung kegiatan pariwisata. (wawancara 
HR, 19 Agustus 2013). 
 
Kebijakan ini dibuat guna menunjang pembangunan pariwisata di 

Kabupaten Takalar adalah : 
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a. Kebijakan ketenagakerjaan yaitu selalu berusaha untuk memberdayakan 

masyarakat di sekitar kawasan pariwisata. 

b. Kebijakan mengenai penanaman modal dan keuangannya diberikan 

bantuan modal usaha dengan pola kemitraan seperti untuk usaha kecil 

dengan pola kemitraan dengan SKPD, dengan pelibatan pemerintah desa, 

pemerintah kecamatan dan konsultan pendamping serta pemberian bantuan 

modal usaha hanya diberikan kepada usaha padat karya, dan bentuk 

kebijakan mengenai industri-industri penting untuk mendukung kegiatan 

pariwisata. 

c. Kebijakan mengenai perdagangan barang dan jasa yaitu dengan 

pengembangan jaringan kelembagaan industri dan perdagangan, 

peningkatan daya saing komoditas unggulan seperti rumput lau, 

pengembangan sistem kerja dengan pola kemitraan, perluasan jaringan 

pemasaran, serta pengembangan pariwisata daerah. 

Kebijakan pariwisata sangat diperlukan karena merupakan hal penting 

dalam menunjang pembangunan dan pengembangan kawasan wisata 

khususnya di Kabupaten Takalar seperti kebijakan ketenagakerjaan, 

kebijakan mengenai penanaman modal dengan pola kemitraan, kebijakan 

mengenai perdagangan barang dan jasa. Hal ini diharapkan dapat 

memberdayakan masyarakat sekitar melalui industri-industri kecil yang 

mendukung kegiatan pariwisata, sehingga dengan kerjasama pemerintah 

dapat membantu dalam memperluasan jaringan pemasaran, serta 

pengembangan pariwisata daerah. 
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4. Peraturan Pariwisata 

Mengenai peraturan pariwisata yang mengatur tentang perlindungan 

wisatawan, dikatakan : 

Peraturan pariwisata yang dikeluarkan tidak terlepas dari Undang-
Undang Kepariwisataan dimana kita berhak memberikan 
kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan 
wisatawan seperti dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman 
hukum aparat dan masyarakat, pembentukan organisasi Kamtibmas di 
setiap dusun atau lingkungan serta mengaktifkan ronda keliling untuk 
menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, di samping itu bentuk 
peraturan yang kami berikan untuk memberikan perlindungan kepada 
wisatawan yaitu setiap pengunjung yang memasuki kawasan wisata 
dilarang keras membawa senjata tajam, pemeriksaan terhadap 
pengunjung yang ingin masuk ke kawasan wisata, serta kerja sama 
dengan pihak keamanan warga setempat untuk membatu dalam 
pengawasan di kawasan wisata. (wawancara HR, 19 Agustus 2013). 

 
Aktifitas pengawasan harus dilakukan secara periodik dan dalam 

kurung waktu yang cukup untuk dapat dengan segera mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan sehingga dengan 

segera dapat melakukan intervensi atau tindakan yang diperlukan. 

Selain mengenai kebijaka-kebijakan yang perlu dibuat, hal lain yang 

tidak kalah penting adalah peraturan pariwisata. Peraturan pemerintah 

memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan 

dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-

peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan 

tersebut adalah: 

a. Peraturan perlindungan wisatawan; 

b. Peraturan keamanan dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya; 
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c. Peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai 

standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; 

d. Peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan 

pengetahuan dan keahlian khusus seperti sopir. 

Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan Undang-

Undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut 

berpatokan pula pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha serta Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan 

Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar. 

Dalam Peraturan Pesiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, 

Sungguminasa, dan Takalar salah satu tujuan rencana pola ruang kawasan 

perkotaan Mamminasata adalah mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai 

dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya 

berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Peraturan pariwisata yang dikeluarkan tidak terlepas dari Undang-

Undang Kepariwisataan dimana kita berhak memberikan kenyamanan, 

keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan seperti 

dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum aparat dan 

masyarakat, pembentukan organisasi Kamtibmas di setiap dusun atau 

lingkungan serta mengaktifkan ronda keliling untuk menjaga ketertiban dan 
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keamanan masyarakat, di samping itu bentuk peraturan yang kami berikan 

untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan yaitu setiap pengunjung 

yang memasuki kawasan wisata dilarang keras membawa senjata tajam, 

pemeriksaan terhadap pengunjung yang ingin masuk ke kawasan wisata, serta 

kerja sama dengan pihak keamanan warga setempat untuk membatu dalam 

pengawasan di kawasan wisata. 

Adapun daya tarik yang ditawarkan pada objek wisata pantai 

Lamangkia adalah wisatawan dapat berenang, dapat memancing ikan bagi 

wisatawan yang hobi memancing, serta dapat menikmati keindahan-

keindahan pantai yang terdapat di pantai Lamangkia. Permandian alam 

Lamangkia yang panjangnya sekitar 800 meter banyak dikunjungi karena 

suasana berenang di laut yang menyenangkan, selain itu panorama alamnya 

yang memukau. 

Pada pantai Puntondo, wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini 

dapat berwisata serta mendapatkan pengetahuan atau sambil belajar, karena di 

objek wisata ini terdapat program yang ditawarkan mengenai pemanfaatan 

alam yang dapat dirubah menjadi energi alternatif bagi manusia. Selain itu, 

bangunan yang terdapat di wisata ini di desain sedemikian rupa yang ramah 

lingkungan, wisatawan juga dapat berenang di pantai serta diving.  

Beberapa program pendidikan lingkungan yang ditawarkan antara lain 

ekosistem laut, teknologi tepat lingkungan, pengelolaan sampah, sosiologi 

desa nelayan, outward bond, field trip edutainment, dan family day. Program 

tersebut ditawarkan secara paket dengan harga yang bervariasi. Program ini 
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cocok untuk siswa sekolah dan keluarga. Program-program ini dikelola oleh 

YPLHP, sebuah lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang 

lingkungan. Lembaga ini membangun berbagai fasilitas dan menata kawasan 

pantai Puntondo dengan apik.  

Fasilitas yang disediakan di pantai Puntondo yaitu  pengelola 

menyediakan berbagai fasilitas mulai dari  ruang aula untuk menggelar 

kegiatan seminar dan pelatihan, villa, rumah-rumah peristirahatan berbentuk 

rumah panggung khas Suku Makassar. Di sana ada juga restoran dengan 

desain yang unik dan dikelilingi rimbunan pepohonan, hal ini menambah 

daya tarik bagi pengunjung. 

Dalam masterplan rencana sektor pariwisata Kabupaten Takalar 2013, 

pemerintah dalam melakukan perannya untuk membangun dan 

mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Takalar telah menyusun 

beberapa rencana pembangunan dan pengembangan khususnya pada kawasan 

wisata pantai Lamangkia dan Puntondo antara lain : rencana atraksi wisata, 

rencana aksebilitas, rencana sarana dan prasarana, rencana informasi dan 

promosi pariwisata kawasan pantai Lamangkia dan Puntondo.  

a. Rencana Atraksi 

Atraksi wisata yang terdapat pada kawasan wisata pantai Lamangkia 

dan Puntondo sudah ada dan mempunyai potensi untuk dikembangkan. Oleh 

sebab itu dilakukan rencana atraksi wisata untuk memaksimalkan potensi dari 

masing-masing objek wisata yang terdapat di kawasan wisata tersebut. 

Rencana tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

atraksi wisata yang terdapat pada objek wisata pantai Lamangkia dan 

Puntondo adalah atraksi dari jenis wisata bahari atau wisata alam. Namun 

pada kawasan wisata ini terdapat keunikan yakni pada objek wisata Puntondo 

yang tidak hanya merupakan objek wisata alam melainkan juga  sebagai 

objek wisata edukasi. Perlu diketahui bahwa pada objek wisata Puntondo, 

aktivitas atau kegiatan wisata lebih ke arah kegiatan edukasi mengenai 

lingkungan dan teknologi tepat guna.  

b. Rencana Aksebilitas 

Rencana aksebilitas bertujuan untuk mendukung pembangunan dan 

pengembangan pariwisata kawasan pantai Lamangkia dan Puntondo berupa 

kondisi jaringan jalan menuju objek wisata  dan moda transportasi yang 

mendukung pergerakan wisatawan. 

Tabel 1.2 Rencana Aksebilitas 
Objek Wisata Rencana Aksebilitas 

Pantai lamangkia  Pengadaan rute angkutan umum baru untuk 
melalui objek wisata pantai Lamangkia. 

 Perbaikan kondisi fisik jalan yang buruk 
menuju objek wisata. 

 Pelebaran jalan untuk mempermudah akses. 

Puntondo   Pengadaan rute angkutan umum baru untuk 
melalui objek wisata pantai Lamangkia. 

 Perbaikan kondisi fisik jalan yang buruk 
menuju objek wisata. 

 Pelebaran jalan untuk mempermudah akses. 
 Pengadaan Signage untuk mempermudah 

akses. 

Sumber : Hasil Rencana, 2013 
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c. Rencana Sarana dan Prasarana 

Rencana sarana dan prasarana bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan sarana dan prasarana pada objek wisata dan meningkatkan daya 

tarik wisata.  

Tabel 1.3 Rencana Sarana dan Prasarana 

Objek Wisata Kondisi Eksisting 
Rencana Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Pantai 
Lamangkia 

 Objek wisata: berupa 
pemandangan dan 
permandian laut. 

 Tersedia toilet umum dan 
gazebo bagi para 
pengunjung. 

 Adanya fasilitas umum 
berupa WC bagi para 
pengunjung. 

 Kondisi jaringan jalan 
menuju objek wisata yang 
buruk. 

 Tidak tersedianya tempat 
sampah. 

 Tidak tersedianya signage 
sebagai petunjuk arah. 

 Penyediaan kantor pusat 
layanan informasi dan 
promosi di tempat-tempat 
yang strategis seperti 
bandara, terminal, ataupun 
pusat kota yang dilengkapi 
alat pemandu wisatawan 
seperti peta kunjungan 
ataupun brosur. 

 Penyediaan tempat makan 
seperti warung dan rumah 
makan. 

 Penyediaan agen 
perjalanan. 

 Penyediaan pos keamanan 
dan petugas yang 
memeriksa masuk dan 
keluarnya wisatawan. 

 Penyediaan sarana ibadah. 
 Penyediaan bak sampah. 

Puntondo  Sarana dan prasarana di 
tempat ini tergolong baik 
dan memadai. 

 Sarana yang terdapat pada 
objek wisata ini adalah 
akomodasi dengan 
fasilitas yang lengkap, 
adanya rumah makan, 
fasilitas umum seperti 
tempat parkir, WC umum, 
sarana informasi, sarana 
rekreasi. 

 Perbaikan jaringan jalan. 
 Pemberian papan nama 

atau signage menuju 
lokasi wisata. 
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 Prasarana yang tersedia 
yaitu sumber listrik, 
sumber air, sistem 
pembuangan, 
telekomunikasi. 

 Kondisi jaringan jalan 
menuju objek wisata 
rusak. 

 Tersedia tempat parkir 
bagi para pengunjung. 

Sumber : Hasil Rencana, 2013 

d. Rencana Informasi dan Promosi Pariwisata 

Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Takalar dalam hal promosi 

tidak dilakukan secara merata. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa 

objek wisata yang potensial tidak masuk di dalam sasaran promosi objek 

wisata yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Pada kawasan wisata pantai 

Lamangkia dan Puntondo, pantai Puntondo merupakan kawasan wisata yang 

tidak masuk ke dalam sasaran promosi objek wisata di Kabupaten Takalar. 

Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya objek wisata Puntondo yang 

tercantum di dalam buku panduan wisata Kabupaten Takalar yang di 

keluarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar sewaktu masih berdiri 

sendiri sebelum sekarang bergabung dengan  Dinas Sosial. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan rencana informasi dan promosi khususnya pada objek wisata 

yang kurang dalam hal promosi dan informasi. Rencana promosi dan 

informasi berguna untuk menarik minat wisatawan baik dalam maupun luar 

Kota. Sasaran wisata melalui rencana informasi dan promosi yang dilakukan 

pada kawasan wisata Lamangkia dan Puntondo adalah wisatawan luar kota.  



66 
 

  

Rencana informasi dan promosi yang akan dilakukan berdasarkan 

analisis sebelumnya adalah penggunaan jenis-jenis media promosi seperti 

brosur, bookets, guide book, folder, leaflets. Material promosi ini juga bisa 

disediakan oleh biro perjalanan wisata untuk menciptakan koordinasi dan 

sinkronisasi  antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. 

Penggunaan media promosi tidak terfokus pada media cetak namun 

juga pada media non cetak seperti media internet melalui pembuatan blog 

khusus untuk mempromosikan objek wisata di Kabupaten Takalar pada 

umumnya. Melakukan kegiatan informasi dan promosi objek wisata pada 

tempat-tempat transit atau pemberhentian seperti terminal dan bandara. Hal 

ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada calon wisatawan secara 

luas dengan maksud lebih menarik minat wisatawan khususnya wisatawan 

luar kota.   

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah dalam 
Implementasi Program Pembangunan Kawasan Wisata di Wilayah 
Pesisir Kabupaten Takalar 
 
1. Faktor Pendukung 

Faktor-faktor pendukung dalam pembangunan kawasan wisata di 

wilayah pesisir Kabupaten Takalar adalah tidak terlepas dari adanya peran 

pemeritah daerah Kabupaten Takalar yaitu : 

a. Peran serta para Stakeholders 

b. Perencanaan pembangunan pariwisata yang jelas 

c. Pembangunan infra struktur daerah 

d. Adanya kebijakan Pariwisata  
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e. Adanya peraturan Pariwisata oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Takalar 

f. Peningkatan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat pesisir. 

 

2. Faktor Penghambat 

Faktor-faktor penghambat dalam pembangunan kawasan wisata di 

wilayah pesisir Kabupaten Takalar adalah masyarakat kurang memahami 

tentang kawasan wisata terpadu dalam pengembangan destinasi pariwisata di 

wilayah pesisir serta sosialisasi ke pada pihak terkait dalam pembangunan 

dan pengembangan kawasan wisata masih kurang optimal dilakukan oleh 

pemerintah. Hal tersebut terkait dengan bagaimana peran pemerintah dalam 

merencanakan pembangunan pariwisata. 

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan petugas 

wisata Puntondo yaitu divisi fasilitas yang menyatakan : 

Adanya program pembangunan kawasan wisata belum ada sosialisasi 
langsung untuk membahas dan membicarakan dengan pihak terkait, 
walaupun pada dasarnya kawasana ini sering di kunjungi oleh 
wisatawan baik dari Takalar sendiri maupun di luar Kota Takalar 
karena kawasan ini merupakan kawasan wisata yang tidak hanya 
menawarkan keindahan alamnya akan tetapi juga memberikan 
pendidikan bagi para pengunjung. (wwancara AS, 13 Agustus 2013). 

 
Ditambahkan pula oleh petugas wisata Puntondo alasan kenapa 

pemerintah perlu mengembangkan kawasan tersebut adalah : 

Penataan kompleks sangat apik. Dimulai dari pintu gerbang yang 
kokoh dan terbuat dari kayu besi (sappu, Makassar). Dan akan 
disambut ucapan “PPLH Puntondo”. Di Puntondo terdapat penjaga 
yang akan mengarahkan kita ke dalam kompleks. Jalan menuju 
bungalow dan kantor mereka dialasi batu-batu kapur yang tertata rapi. 
Di kanan jalan terdapat kebun atau pembibitan buah-buahan 
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ekonomis. Di kiri terdapat beberapa bibit pohon yang ditanam oleh 
para tamu atau siswa sebagai tanda bukti kepedulian. Selain itu, saat 
sampai di pendopo kita akan menyaksikan tempat sampah yang dibagi 
tiga yaitu untuk sampah kaleng, plastik dan kertas. Di pendopo 
terdapat lemari etalase yang menyiapkan baju tshirt, gelang, tas yang 
dibuat dari bahan-bahan sederhana yang souvenir dari Puntondo. 
Restoran di PPLH Puntondo juga sangat nyaman. Gaya arsiteknya 
sangat kokoh. Walau tidak luas, lantai kayunya bertingkat-tingkat. 
Kita dapat memilih makan melantai di lantai pertama, kedua atau naik 
ke lantai tiga. Jaraknya tidak terlalu tinggi. Restorannya hanya 
berjakan 20 meter dari pantai. (wawancara AS, 13 Agustus 2013). 

 
Selain itu mengenai kondisi masyarakat di sekitar pantai Puntondo 

diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga kompleks Puntondo 

yang menyatakan : 

Kampung di Puntondo dahulu sangat sunyi dan jauh dari keramaian. 
Rumah warga masih sangat kurang. Hanya beberapa nelayan lokal 
yang mencari ikan dengan memasang pukat. Yang banyak datang 
adalah pembeli kayu. Mereka datang silih berganti, lahannya keras 
dan berbatu. Untuk sekarang sudah banyak perubahan yang terjadi 
hanya saja kawasan ini jauh dari perkotaan yang membuat sebagian 
orang kurang berminat berkunjung, dan tidak hanya itu kawasan ini 
belum terlalu diperkenalkan oleh pemerintah Kabupaten Takalar 
padahal kawasan ini sangat berpotensi untuk dikembangkan ke daerah 
luar sebagai promosi wisata Kabupaten Takalar dan diharapkan 
pemerintah lebih memperhatikan pengembangan kawasan ini apalagi 
kawasan wisata masuk dalam salah satu program unggulan Kabupaten 
Takalar sekarang ini. (wawancara DL, 13 Agustus 2013).  

 
Ditambahkan pula mengenai kondisi Puntondo sekarang ini bahwa: 

Kini, beragam pohon seperti Kayu Jawa (Tammate, Makassar), pohon 
Asam, Kelapa, Pohon asam, Bakau, Akasia, Pohon jarak dan beberapa 
pohon khas pesisir tumbuh subur di kawasan ini. Kawasan ini nampak 
asri. Sukses melewati musim hujan pohon-pohon semakin menghijau. 
Pengelola juga mengembangkan kebun sayur dan pembibitan pohon 
dan buah-buahan. 

 
Satu-satunya kendala yang dihadapi oleh kompleks ini adalah pada 
saat musim kemarau. Saat itu, ancaman kekeringan kerap menjadi 
pekerjaan rumah bagi pengelola. Selama bulan Agustus hingga 
Desember masyarakat harus menganggarkan sekurangnya empat ratus 
ribu perbulan untuk membayar mobil tangki air yang disiapkan oleh 
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PDAM Takalar, paling banyak Rp. 2 juta jika situasi sangat kering. 
Mereka menempuh itu demi menjamin keasrian kompleks itu. 
(wawancara DL, 13 Agustus 2013).  
 
Masyarakat sekitar kawasan wisata pantai Puntondo sebagian besar 

masih belum mengetahui program pembangunan kawasan wisata yang 

merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Takalar saat 

ini. 

Harapan masyarakat kepada pemerintah sangat besar, pembangunan 

kawasan wisata terpadu di wilayah pesisir Kabupaten Takalar diharapkan 

dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat wilayah pesisir. 

Kawasan Puntondo dengan empat hektar ini terlihat menghijau. 

Beberapa pohon bakau tumbuh subur di pesisir pantai. Bangunan pertama 

yang ditemui saat masuk adalah kantor pengurus, lalu bangunan serbaguna, 

pendopo serta pintu naik menuju restoran dan bungalow. Di pintu naik yang 

di kiri kanannya terdapat toilet, saat sampai di pendopo kita akan 

menyaksikan tempat sampah yang dibagi tiga. Untuk sampah kaleng, plastik, 

dan kertas warnanya biru, putih, dan hitam. Di pendopo terdapat lemari 

estalase yang menyiapkan baju, gelang, tas yang dibuat dari bahan-bahan 

sederhana. Dari pendopo kita akan dapat mengarah ke bungalow setelah 

melewati jembatan yang terbuat dari kayu besi yang lebarnya dau meter. 

Beberapa pengunjung menggunakan jembatan yang menghubungkan dengan 

restoran dan bungalow untuk santai dan menikmati rerimbunan pohon di 

dekatnya restorannya hanya berjarak 20 meter dari pantai. 
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Di Puntondo, para siswa sekolah datang mengamati bentuk dan jenis 

pohon yang tumbuh di area kompleks. Yang lain mencatat ciri spesies laut, 

sebagian lainnya membuktikan cintanya dengan menanam pohon. Seperti 

tercatat di pendopo, mereka datang dari Kelompok Siswa Pencinta Alam 

Kalpataru, dari SMA Negeri 1 Makassar, siswa dari Bulukumba, Takalar, 

Perguruan Athirah, bahkan dari Lappariaja Bone telah melaksanakan 

pertemuan dan praktek konservasi lingkungan hidup di Puntondo. Adapun 

mahasiswa dari jurusan Kehutanan dan Kelautan Unhas dan kini ada 28 jenis 

burung dapat dijumpai di Puntondo. Burung itu seperti Cekakak, Mahkota 

Biru Kehijauan (Holycon Chloris), burung Kacamata Laut (Zosterops 

Chloris), Trinil, Kepasan Putih, Kepudang Kuduk Hitam, Cucak Kutilang dan 

beberapa spesies lainnya. 

Selain Puntondo, pantai Lamangkia yang merupakan salah satu pantai 

yang terkenal di Kabupaten Takalar sementara ini telah melakukan 

pembangunan dengan mulai melakukan perbaikan sekitar pantai yang 

mengalami kerusakan seperti tanggul-tanggul yang bocor. 

Hal ini dikemukakan oleh warga sekitar pantai Lamangkia melalui 

wawancara : 

Belum diketahui secara jelas bahwa pembangunan kawasan wisata di 
wilayah pesisir merupakan salah satu program unggulan Kabupaten 
Takalar, hanya saja saat-saat ini telah dilakukan perbaikan tanggul-
tanggul yang bocor dan pengerjaannyapun telah lama berjalan, selain 
itu pengunjungpun sudah mulai berkurang tidak seperti dulu bahkan 
hari minggu sekalipun sudah tidak terlalu ramai lagi oleh pengunjung 
dan hal tersebut berdampak pula pada pendapatan masyarakat sebagai 
pedagang sekitar lokasi wisata. (wawancara DT, 13 Agustus 2013). 

 



71 
 

  

Ditambahkan pula oleh salah satu warga yang juga merupakan 

pedagang sekitar kawasan wisata pantai Lamangkia, mengemukakan : 

Selama ini pantai Lamangkia dibiarkan begini saja, bale-bale yang 
rusak tidak diperbaiki sehingga ini membuat pengunjung kurang 
tertarik mengunjungi pantai Lamangkia, dulunya pantai ini merupakan 
salah satu pantai yang terkenal dan banyak dikunjungi baik dari 
Takalar sendiri maupun di luar daerah Takalar, bale-bale sekitar pantai 
ini tidak hanya milik pemerintah tetapi juga ada sebagian dari milik 
masyarakat dengan membangun sendiri yang nantinya disewakan ke 
pada pengunjung, fasilitas kamar mandi dan WC umum pun sebagian 
dibangun sendirin oleh masyarakat dan nantinya disewakan juga dan 
rencananya penambahan toilet perempuan juga akan dilakukan. Dan 
jika pembangunan kawasan ini masuk program unggulannya Takalar 
saat ini masyarakat sangat berharap agar pantai ini dapat kembali 
seperti semula lagi yang banyak didatangi oleh pengunjung yang 
tentunya menambah pendapatan kami sebagai pedagang sekitar pantai 
Lamangkia ini. (wawncara DB, 13 Agustus 2013). 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa pembiaran yang 

dilakukan oleh pemerintah selama ini sangat merugikan karena kurang 

menarik pengunjung untuk berwisata, seperti bale-bale yang rusak, akses 

jalan yang kurang bagus, tanggul-tanggul yang rusak, fasilitas kamar mandi 

dan WC umum yang kurang memadai. Semua hal tersebut diharapkan 

menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi.  

Dengan panjang garis pantai sekitar 800 meter, pantai Lamangkia 

membutuhkan perhatian dari pemerintah, tanggul-tanggul yang rusak 

sepanjang 120 meter telah dilakukan perbaikan sepanjang 80 meter dan 

sisanya sementara masih dalam tahap perbaikan, sarana umum seperti kamar 

mandi masih dalam tahap koordinasi yang rencananya akan dilakukan 

penambahan untuk toilet perempuan dari yang berjumlah 3 buah untuk toilet 
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perempuan dan 3 buah untuk toilet laki-laki, dengan pertimbangan kebutuhan 

perempuan untuk toilet lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. 

Mengenai peran pemerintah daerah dalam program pembangunan 

kawasan wisata terpadu 5 diantara 9 informan merespon baik mengenai peran 

pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam membangun kawasan wisata, 4 

orang diantaranya memberikan respon yang kurang baik mengingat bahwa 

sosialisasi program ini belum mereka peroleh langsung dari pihak pemerintah 

terkait sehingga peran serta masyarakat masih kurang. Mereka tetap berharap 

hal terbaik bagi pembangunan dan pengembangan kawasan wisata karena 

berdampak pula pada kesejahteraan mereka. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran pemerintah daerah 

seperti perencanaan, pembangunan, kebijakan, dan peraturan pariwisata pada 

implementasi program pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir 

Kabupaten Takalar dapat dilihat adanya keterkaitan antara hasil penelitian 

dengan teori yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian. 

Pada tahap perencanaan, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Charles Bettleheim (Manulang, 2002:39) berpendapat bahwa dalam setiap 

rencana terdapat dua elemen, yaitu tujuan, tujuannya seperti apa sehingga 

perlu direncanakan, kemudian alat yang perlu untuk mencapai tujuan itu. 

Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting 

yaitu perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu 
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pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata, 

perencanaan penggunaan lahan, perencanaan infrastruktur yang berhubungan 

dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, 

pembuangan sampah dan lain-lain, perencanaan pelayanan sosial yang 

berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan kesejastraan sosial, dan perencanaan keamanan yang 

mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan. 

Hal inilah yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam 

melakukan perencanaan pariwisata ke depan dengan menentukan tujuan serta 

alat untuk  mencapai tujuan tersebut. 

Pada tahap pembangunan, pembangunan menurut Anjayani (2007:2) 

merupakan proses mendirikan atau mewujudkan cita-cita. Dalam proses 

pembangunan tersebut terkandung tiga unsur penting yaitu perubahan, tujuan, 

dan potensi. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih 

baik seperti adanya pembangunan jalan, sarana prasarana, tujuannya adalah 

untuk menarik para wisatawan berkunjung sehingga akan menambah 

pendapatan asli daerah sehingga dengan pendapatan asli daerah tersebut akan 

memajukan pembangunan pariwisata, dan yang tidak kalah penting dalam 

pembangunan pariwisata adalah dilihat dari segi potensi wisata yang dimiliki. 

Pembagunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama 

pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur 

umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan 

pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah 
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juga beperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang 

menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata. 

 Pada tahap kebijaka, kebijakan merupakan perencanaan jangka 

panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau 

prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-

pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainya. 

Thomas Dye (Mustari, 2013:61) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai 

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever 

goverment choose to do or not to do). Kebijakan yang dibuat permerintah 

harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para stakeholders. 

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi 

secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan 

dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, 

penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung 

kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa. Dengan melihat teori 

tersebut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah 

pilihan yang diambil demi kemajuan dan pengembangan pariwisata yang ada 

di Kabupaten Takalar dengan kebijakan tersebut sewaktu-waktu bisa berubah 

tergantung kondisi pariwisata di Kabupaten Takalar. 

Pada tahap peraturan pariwisata, menurut Joko Untoro & Tim Guru 

Indonesia (2012) peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang 

harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua 
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menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan 

yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. (Sumber : Lepank 

2012 http://www.lepank.com/2013/11/30). Peraturan pemerintah memiliki 

peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan 

memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-

peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan 

tersebut adalah peraturan perlindungan wisatawan, peraturan keamanan serta 

peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar 

kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan. Hal inilah yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melindungi wisatawan yang datang 

berkunjung dengan membuat sebuah peraturan yang harus ditaati oleh para 

pengunjung. Peraturan pariwisata yang dibuat tidak terlepas dari Undang-

Undang Kepariwisataan serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada di 

kawasan wisata tersebut. 

Dalam implementasi program pemerintah tersebut yang tidak hanya 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan (Usman, 2002:70). Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi 

adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif 

(Setiawan, 2004:39). 

http://www.lepank.com/2013/11/30).
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Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan 

bahwa implementasi merupakan proses untuk pelaksanaan ide, proses atau 

seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan 

melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi tercapainya suatu tujuan 

yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya serta 

merupakan proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. 

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada 

realisasi program. 

Hal inilah yang terlihat pada implementasi program pembangunan 

kawasan wisata di wilayah pesisir Kabupaten Takalar yaitu adanya sebuah 

rencana yang dilakukan kemudian dilaksanakan dan didukung dengan 

kebijakan-kebijakan serta peraturan pariwisata yang dikeluarkan pemerintah 

untuk mencapai suatu tujuan yaitu pembangunan kawasan wisata di wilayah 

pesisir Kabupaten Takalar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tentang peran pemerintah 

daerah dalam implementasi program pembangunan kawasan wisata di 

wilayah pesisir Kabupaten Takalar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pariwisata, dalam hal ini pemerintah telah merencanakan 

pembangunan pariwisata dalam hal perencanaan rencana aksebilitas, yaitu 

perbaikan jalan yang rusak. Rencana pengembangan yang terkait dengan 

sarana prasarana toilet, tempat sampah, WC umum, pengembangan sistem 

jaringan listrik, peningkatan pelayanan air bersih. Rencana sumber daya 

manusia seperti program pembinaan kreativitas pada masyarakat. Rencana 

produk wisata yang terdapat di Kabupaten Takalar berupa penambahan 

atraksi wisata guna mengundang wisatawan baik negeri maupun luar 

negeri untuk berkunjung ke tempat pariwisata Kabupaten Takalar. 

2. Pembangunan pariwisata, dalam hal ini pembangunan dilakukan sesuai 

dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya seperti telah dilakukan 

perbaikan jalan menuju lokasi wisata, perbaikan tanggul yang bocor, 

prbaikan sarana prasarana WC umum. 

3. Kebijakan pariwisata, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

terkait pembangunan pariwisata yaitu kebijakan dibidang ekonomi seperti 

industri-industri penting yang mendukung kegiatan pariwisata. 
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4. Peraturan pariwisata, peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh 

pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah peraturan perlindungan 

wisatawan; peraturan keamanan dan alat-alat pendukung keselamatan 

lainnya; peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur 

mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; 

peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan 

pengetahuan dan keahlian khusus seperti sopir. 

5. Faktor pendukung dalam pembangunan kawasan wisata di wilayah pesisir 

Kabupaten Takalar adalah peran serta para stakeholders, perencanaan 

pembangunan pariwisata yang jelas, pembangunan infra struktur daerah, 

adanya kebijakan pariwisata, adanya peraturan pariwisata oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Takalar serta peningkatan pelayanan pemerintahan bagi 

masyarakat pesisir. 

6. Faktor penghambat dalam pembangunan kawasan wisata di wilayah 

pesisir Kabupaten Takalar adalah masyarakat yang kurang memahami 

tentang kawasan wisata terpadu dalam pengembangan destinasi pariwisata 

di wilayah pesisir serta sosialisai program tersebut belum optimal 

dilakukan oleh pemerintah.  

7. Mengenai peran pemerintah daerah dalam program pembangunan kawasan 

wisata 5 diantara 9 informan merespon baik mengenai peran pemerintah 

daerah Kabupaten Takalar dalam membangun kawasan wisata, 4 orang 

diantaranya memberikan respon yang kurang baik mengingat bahwa 
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sosialisasi program ini belum mereka peroleh langsung dari pihak 

pemerintah terkait sehingga peran serta masyarakat masih kurang. 

B. Saran  

Dengan adanya program pembangunan kawasan wisata yang 

merupakan salah satu dari program unggulan daerah Kabupaten Takalar saat 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang besar terhadap 

pembangunan dan pengembangan kawasan wisata khususnya di wilayah 

pesisir Kabupaten Takalar agar tetap menjadi daya tarik bagi pengunjung dan 

menjadi salah satu tujuan wisata yang diprioritas dalam melakukan perjalanan 

wisata. 

Selain itu demi pembangunan dan pengembangan kawasan wisata di 

wilayah pesisir Kabupaten Takalar diharapkan agar para pilar pembangunan 

dapat bekerjasama dengan baik melakukan perannya masing-masing dalam 

pembangunan daerah. 
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Tabel 1.1 Rencana Atraksi Wisata Kawasan Wisata Pantai Lamangkian dan Puntondo 

Objek wisata Atraksi Wisata  Rencana Something to do Something to see Something to buy Something  to remember 
Lamangkia   Berenang. 

 Memancing ikan.  
 Duduk di Tanggul 

Lamangkia. 

 Atraksi yang dapat 
dilihat menjelang 
petang adalah 
melihat matahari 
terbenam di tepi 
pantai. 

 Pada tempat 
pelelangan ikan 
terdapat nelayan 
yang menjual 
hasil tangkapan 
sehingga 
pengunjung dapat 
membeli ikan 
segar. 

 Keramah-tamahan 
penduduk yang tinggal di 
sekitar pantai. 

Penambahan 
fasilitas pendukung 
pariwisata seperti 
warung makanan 
dan restoran 
seafood sebagai 
potensi atraksi 
something to do 
dan something to 
buy. 

Puntondo   Berekreasi sambil 
belajar tentang alam 
sesuai dengan 
program yang 
ditawarkan objek 
wisata. 

 Menginap di tempat 
penginapan yang ada 
di objek wisata. 

 Mengadakan acara 
perpisahan kelas, 
acara keluarga, 
workshop dan lain-
lain. 

 Berenang di pantai, 
diving. 

 Atraksi yang dapat 
dilihat yaitu 
pemandangan alam 
yang indah dan 
asri, dikelilingi. 
pepohonan dan 
berbatasan dengan 
pantai. 

 Atraksi yang dapat 
dilihat yaitu batu 
karang yang indah 
di pinggir pantai 
dan rumput laut. 

 Terdapat souvenir 
pernak pernik 
khas Provinsi 
Sulawesi Selatan 
yang dapat dibeli 
oleh pengunjung. 

 Terdapat makanan 
khas dan 
minuman yang 
dapat dibeli 
pegunjung di 
restoran yang ada 
di Puntondo. 

 Objek wisata yang 
memiliki desain bangunan 
rumah panggung yang 
merupakan ciri khas rumah 
adat Sulawesi Selatan dan 
keunikan fasilitas yang 
ada. 

 Objek wisata yang 
dikelilingi oleh pepohonan 
dan nuansa alam yang 
sejuk.  

 Pantai yang bersih, 
memiliki batu karang yang 
indah dan rumput laut. 

 Pelayanan yang ramah dari 
petugas. 

Peningkatan 
kualitas produk 
pariwisata seperti 
souvenir sebagai 
potensi atraksi 
something to buy 
dan something to 
remember. 
Peningkatan 
dilakukan dengan 
membuat souvenir 
khas dari objek 
wisata Puntondo. 

Sumber : Hasil Rencana, 2013 
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