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Pantai Tanjung Setia merupakan Kawasan Wisata Unggulan di Kabupaten Pesisir 
Barat yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan objek wisata 
pantai di Pesisir Barat harus diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal oleh 
Pemerintah Daerah karena sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya 
kontribusi pariwisata yang begitu besar agar dapat menjadi tujuan wisata yang siap 
bersaing ditingkat internasional. Pemerintah Daerah telah membuat kebijakan untuk 
pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Pemerintah Kabupaten Pesisir 
Barat memiliki beberapa langkah strategis demi memaksimalkan potensi daerah yang 
dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan ke dalam Rencana Induk 
Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). 
 

Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan pengembangan Objek 

Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan permasalahan implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu 

(1) standar dan tujuan, (2) sumber daya, (3) komunikasi, (4) karakteristik agen 

pelaksana, (5) lingkungan ekonomi, social dan politik, (6) sikap kecenderungan para 

pelaksana. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. 

 
Hasil penelitian ini adalah terdapat masalah dan hambatan dalam implementasi 
kebijakan pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia yang belum optimal 



antara lain dipengaruhi oleh faktor sumber daya baik sumber daya manusia yang 
masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas maupun sumber daya finansial, serta 
intensitas komunikasi antar agen pelaksana sehingga perlu dilakukan perbaikan 
terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi kebijakan pengembangan 
Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 
Barat. 
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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF OBJECT TOURISM DEVELOPMENT POLICY 

TANJUNG SETIA BEACH OF PESISIR SELATAN DISTRICT 

OF PESISIR BARAT REGENCY 

 

 

 

By 
 
 

LUSITA ANJELINA 
 
 
 

 
Tanjung Setia Beach is a Superior Tourism Area in Pesisir Barat Regency that has 

potential to be developed. Development of object tourism in Pesisir Barat Regency 
has to be balanced with the maximum management by the Regional Government 
because the target to be achieved is to development great tourism contribution in 
order to become a tourist destination that ready to compete in international level. 
Local Government has made policy for tourism development in Pesisir Barat 
Regency. The Government of Pesisir Barat Regency has several strategic steps to 
maximize the potential of Pesisir Barat Regency area as set forth in the Regional 
Tourism Development Master Plan (RIPPDA). 
 
This research focuses on the implementation of object tourism development policy 
Tanjung Setia Beach of Pesisir Selatan District of Pesisir Barat Regency. The 
objectives of this research are to discribe the problems of implementation of tourism 
development policy using Van Metter and Van Horn theory, such as (1) Goal and 
Standard, (2) Resources, (3) Communication, (4) Characteristics of Implementing 

Agent, (5) Condition of economic, social and political, (6) Tendentional attitudes of 
Implementing Agent. The type of this research is descriptive research with qualitative 
approach. 
 
The result of this research is that there are problems and obstacles in the 
implementation of Object Tourism development policy of Tanjung Setia Beach which 
optimal yet which influenced by the resources factor of human resources which is still 



less in terms of quality and quantity as well as financial resources, and the intensity of 
communication between implementing agencies that necessary to improve the factors 
which are obstacles to the implementation of Object Tourism development policy of 
Tanjung Setia Beach of Pesisir Selatan District of Pesisir Barat Regency. 
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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam mendukung perekonomian. 

Pariwisata juga sebagai sarana pengembangan sosial budaya dan 

mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Pariwisata di Indonesia 

merupakan sektor yang cepat berkembang dan dianggap sebagai salah satu 

sektor ekonomi yang paling penting. Sektor ini yang diharapkan dapat 

menjadi penghasil devisa nomor satu. 

 

Pariwisata sekarang sudah menjadi kebutuhan sebagai akibat meningkatnya 

income percapita dunia.Terjadinya Three “T” Revolution (Technologi 

Transpotation, Telecomunication and Travel & Tourism) yang memberi 

kemudahan dan kelancaran bagi orang-orang melakukan perjalanan wisata 

secara global tanpa ragu-ragu meninggalkan keluarga di rumah. Menurut 

World Tourism Organization (WTO) Tourism 2020 visiondalam Villiers 

(1999:14) pertumbuhan pariwisata saat ini rata-rata sebesar 4,1% dengan 

pertumbuhan tertinggi di Asia-Pasifik termasuk Indonesia. 

 

Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau beraneka keindahan alamnya 

dan penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa memiliki potensi wisata 
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alam, sosial, dan budaya yang besar (Dahuri dalam Labolo, 2011:233). 

Potensi dan sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan dan 

dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik. Daya tarik utama 

wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah karena keindahan alam dan 

kekayaan seni budaya, potensi ini sangat menarik untuk dikembangkan.  

 

Pengembangan pariwisata di Indonesia bukan hanya sekedar untuk 

meningkatkan perolehan devisa saja, tetapi pariwisata diharapkan dapat 

berfungsi sebagai katalisator pembangunan (Agent of Development). 

Pariwisata apabila dikembangkan secara baik dan terencana, dapat 

mempercepat proses pembangunan. Secara makro, pariwisata dapat 

meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, penerimaan pajak, 

retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Nasional dan 

sekaligus akan memperkuat posisi Neraca Pembayaran.  

 

Indonesia merupakan Negara Tujuan Wisata (Tourist Destination Country), 

hal ini berarti akan semakin dituntut kesiapan SDM pariwisata yang 

kompeten dan profesional untuk mengantisipasi pertumbuhan pariwisata yang 

lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu wilayah yang memiliki 

aneka ragam sumber daya baik alam maupun budaya yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah 

Kabupaten Pesisir Barat. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor 

andalan Kabupaten Pesisir Barat. Daerah ini memiliki objek wisata yang 

beragam, baik wisata alam, budaya, maupun sejarah. 
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Kabupaten Pesisir Barat memiliki objek wisata bahari yang berpotensi untuk 

dikembangkan. Lokasi–lokasi wisata di Pesisir Barat ini sudah terkenal baik 

di level nasional maupun mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

jumlah wisatawan yang berkunjung di Pesisir Barat tiap tahunnya. Seperti 

yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di 

Kabupaten Pesisir Barat 
 
  

TAHUN 
JUMLAH 

WISATAWAN 

 OBJEK WISATA   

ALAM TIRTA BAHARI 
 

BUDAYA 
 

  

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

2007 14.279 6 14 13  42  

2008 26.065 6 14 13  42  

2009 31.638 6 14 13  42  

2010 37.212 6 14 13  42  

2011 24.149 6 14 13  42  

2012 23.242 7 10 12  11  

2013 25.566 8 10 12  13  

2014 27.527 10 10 12  15  

2015 30.279 12 12 13  16  

Sumber: Dokumen profil dan investasi daerah Kab. Pesisir Barat, tahun 2016 
 
 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan 

dari tahun ke tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Adapun 

pengelompokan jenis objek wisata pengelompokan di Kabupaten Pesisir 

Barat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu wisata bahari, religi atau budaya, 

ekowisata, dan eventpariwisata. Dari keseluruhan objek wisata yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat 76% berupa wisata bahari, 14% wisata religi atau 

budaya, 8% ekowisata, dan 3% event pariwisata. Sumber (Dokumen RIPPDA 

Pesisir Barat tahun 2015). Jikadilihat dari jumlah tersebut, maka wisata 

bahari merupakan kelompok wisata di Pesisir Barat yang paling berpotensi 

untuk dikembangkan. 
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Pengembangan objek wisata pantai diPesisir Barat ini, harus diimbangi 

dengan pengelolaan yang maksimal olehPemerintah Daerah karena sasaran 

yang ingin dicapai adalah berkebangnya kontribusi pariwisata yang begitu 

besar agar dapat menjadi tujuan wisata mancanegara yang siap bersaing 

ditingkat internasional.
1
 Pemerintah Daerah bewenang untukmengelola 

kekayaan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi 

meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi 

unggulan daerahyang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang 

bersangkutan. Strategi pengembangan objek wisata harus dituangkan dalam 

produk formal agar dapat diimplementasikan dan dievaluasi. 

 

Kebijakan yang ideal tidak akan menjadi kebijakan yang baik apabila tidak 

diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2014:657). 

Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab mengatur, membina dan 

mengawasi serta mengendalikan penyelenggaraan pariwisata.
2
 Tujuan 

pengembanagan kawasan wisata adalahuntuk membangun dan 

mengembangkan kepariwisataan berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan, 

adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, 

berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. 

 

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat memiliki beberapa langkah 

strategis demi memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten 

Pesisir Barat yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan 

                                                 
1
Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

2
pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Kepariwisataan 
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Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat. Pokok dari RIPPDA 

Kabupaten Pesisir Barat adalah mengembangkan pariwisata berbasis wisata 

alam dan budaya dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan 

kelestarian lingkungan hidup dan budaya yang dilakukan melalui: 

Peningkatan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial; Pengembangan 

obyek wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata 

bagi wisatawan domestik maupun mancanegara; Pengembangan kapasitas 

masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang 

bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dan peningkatan 

infrastruktur pendukung bagi pengembangan kawasan pariwisata potensial. 

 

Kenyataannya implementasi pengembangan objek wisata Tanjung Setia 

dirasakan belum maksimal.Pengembangan wisata bahari tidak hanya fokus 

dari faktor sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitungkan faktor lain 

yang tidak kalah pentingnya seperti, penyediaan fasilitas, aksesibilitas, 

keamanan dan sikap masyarakat sekitarnya dalam menerima kedatangan 

pengunjung. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ristiana (2016) terdapat 

temuan bahwa ada beberapa variabel yang masih menjadi kendala dalam 

implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata bahari di wilayah 

pesisir Lampung yaitu aksesibilitas yang masih buruk, kurangnya fasilitas, 

kurang seimbangnya partisipasi pemerintah dan LSM, pemasaran yang belum 

maksimal dan belum ada pelatihan untuk peningkatan ekonomi kreatif serta 

kurangnya ketersediaan SDM yang handal terhadap para agen pelaksana yaitu 
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pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan keterbatasan sumber daya 

finansialyang menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan.
3
 

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Jupir (2013) menyimpulkan 

bahwaefektifitas Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata (studi di 

Kabupaten Manggarai)lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down. 

Akibatnya ruang partisipasi bagi masyarakat sangat terbatas. Serta 

dipengaruhi oleh kinerja implementator/agensi kebijakan belum optimal, 

terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia,ego 

sektoral yang masih sangat kuat, sehingga koordinasi dan komunikasi tidak 

berjalan efektif dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik yang 

membungkus sirkulasi kehidupan masyarakat cenderung menghalangi 

terjadinya Implementasi Kebijakan efektif.
4
 

 

Hal serupa juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan 

dan Pratidina (2015) pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di 

selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM 

kepariwisataan,baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan 

profesional); belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya 

akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga 

                                                 
3
Fitri Ristiana, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten 

Tanggamus(Studi Tentang Pengelolaan Teluk Kiluan Di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus)”, Skripsi,FISIP, UNILA, 2016. digilibunila.ac.id. 
4
 Maksimilianus Maris Jupir (2013), “Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis 

Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat)”, dalam Journal of Indonesian Tourism and 

Development Studies, E-ISSN : 2338-1647, Vol.1, No.1, Januari, 2013 hlm. 27-37. 
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berpengaruh terhadap kinerjasektor kepariwisataan; koordinasi lintas-instansi 

dan lintas-pelaku yang belum optimal.
5
 

 

Beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki relevansi masalah dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pengembangan kawasan wisata 

pantai Tanjung Setia yang dirasa belum optimal. Pengelolaan obyek 

pariwisata di Pantai Tanjung Setia diindikasikan belum  terlaksana secara 

optimal jugadinyatakan dalam salah  satu  berita  yangtermuat dalam harian 

Lampung Post berikut ini. 

Kabupaten Pesisir Barat memiliki 17 titik objek wisata pantai yang 

sangat potensial dikembangkan, di antaranya Pantai Tanjung Setia, 

Pantai Selalau, Pantai Way Jambu, Pantai Labuhan Jukung, Pantai 

Way Haru, Pantai Way Sindi, dan Pantai Suka Negara. Belum 

optimalnya pengembangan objek wisata pantai antara lain karena 

belum ada penataan ruang, penegakan hukum, dan masih 

rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pariwisata Lampung 

sendiri merupakan bagian dari misi RPJMD Lampung yaitu 

meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat 

kemandirian daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah 

berkembangnya kontribusi Potensi pariwisata yang begitu besar 

belum diimbangi dengan kebijakan daerah untuk mendukung hal 

tersebut. (Sumber: http://lampost.co/berita/ironi-wisata-lampung 

diunduh pada: Senin 29 Agustus 2016 pukul 15:12 WIB) 

 

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, penulis menganggap penting untuk 

melakukan penelitiand engan tujuan mengetahui efektivitas implementasi 

kebijakan dan upaya pemerintah mempersiapkan tiap-tiap komponen 

pengembangan pariwisata di kawasan wisata Tanjung Setia serta penerapan 

mekanisme pengelolaan yang ada saat ini dalam upaya mempersiapkan 

kawasan wisata Tanjung Setia sebagai destinasi wisata unggulan di 

Kabupaten Pesisir Barat.  

                                                 
5
Hernawan dan Pratidina, “Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata 

Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor”, dalam Jurnal Sosial Humaniora, 

ISSN 2087-4928, Vol. 6 No. 2, Oktober 2015. hlm. 94-103.  
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B. Rumusan Masalah 
 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas,maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah implementasi kebijakan 

pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat?” 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Tanjung Setia 

menggunakan model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan 

Carl Van Horn. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian  

 

 

1. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu 

pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan wilayah 

khususnya kebijakan publik.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

bahan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta 

masyarakat, dalam mengelola objek wisata di masa yang akan datang, 

serta sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pengembanagan objek wisata. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 
 

 

Dye dalam Nugroho (2014:519) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai 

segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan 

hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda merupakan 

pemahaman yang paling banyak dikembangkan. Dye mengemukakan: 

 
“Public policy is whatever government choose to do or not to do. 

Government do many things. Note that we are focusing not only on 

government action but also on government in action, that is, what 

government choose not to do. We contend that government in action can 

have just as great an impact on society as government action.public 

policy is what government do, what they do it, and what difference it 

makes.” 
 
Definisi diatas dapat diartikan kebijakan publik adalah apa saja yang 

pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Pemerintah 

melakukan banyak hal. Fokus tidak hanya pada tindakan pemerintah tetapi 

juga pada pemerintah dalam tindakan yaitu apa yang pemerintah memilih 

untuk tidak melakukannya. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah, 

apa yang mereka lakukan itu dan apa bedanya. Pendapat ini belum cukup 

memberikan batasan-batasan yang jelas dan tidak cukup memberi pembedaan 

yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dan apa yang 

sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik merupakan suatu keputusan yang memiliki arah tindakan dan tujuan 

serta cara-cara yang ditetapkan oleh sejumlah aktor yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam mengatasi suatu masalah atau 

suatu persoalan. 

 

Nugroho (2014:199) mengemukakan dasar proses kebijakan sebagai berikut 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Pemahaman Dasar Proses Kebijakan 

 

 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagaiberikut : 

 

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat 

mendasar, yang menyangkut bayak orang atau keselamatan bersama, 

(biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, 

dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik 

untuk diselesaikan. Isu kebijakan dapat berorientasi pada permasalahan 

yang muncul pada kehidupan politik untuk disilesaikan. Isu kebijakan 

terdiri atas dua jenis, yaitu problem dan goal. Artinya, kebijakan publik 

dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan 

publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak 

Perumusan 

Kebijakan 

Isu 

 Kebijakan 

Implementasi 

Kebijakan 

Pengendalian 

Kebijakan 
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dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan 

publik mengacu pada permasalahan dari pada antisipasi ke depan, dalam 

bentuk goal oriented policy , sehingga dalam banyak hal kita melihat 

kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik 

yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani. 

2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk 

merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah 

tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh 

negara dan warganya termasuk pimpinan negara.  

3. Setelah dirumuskan, kebijakan pubik ini kemudian dilaksanakan baik 

oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama 

dengan masyarakat  

4. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan 

diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai 

apakah kabijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan 

diimplementasikan dengan baik dan benar pula.  

5. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa 

kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan 

oleh pemanfaat  

6. Dalam jangka panjang, kebijakan terseebut menghasilkan outcome dalam 

bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan 

yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.  
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B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan 

 

 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya (Nugroho,2014:657). Untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Hal 

ini juga dinyatakan oleh David (2004:246) kebijakan hendaknya dinyatakan 

secara tertulis. Maka sebuah kebijakan akan memiliki kekuatan hukum jika 

dinyatakan dalam bentuk produk formal. 

Secara umum, model implementasi kebijakan di indonesia, yang masih 

menganut model continentalist, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sekuensi Implementasi Kebijakan 

Kebijakan Publik 

Kebijakan 

PublikPenjelas 
Program 

Proyek 

Kegiatan 

Pemanfaat 

(beneficiaries) 
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Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agara 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno,2016:133). 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan 

tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. 

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-

undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 

bekerjabersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 

meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. 

 

Tujuan dari program adalah untuk membuat tindakan strategi yang 

diorientasikan dalam bentuk kebijakan (Wheelen dan Hunger, 2012:322). 

Kebijakan Publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis 

kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang 

sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa 

langsung operasional anatara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan 

Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lai-lain. 

 

1. Implementasi Kebijakan Model Donald Van Meter dan Carl Van 

Horn 

 

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Nugroho (2014:665) menyatakan 

bahwa selain proses dan pencapaian tujuan juga melihat kelangsungan 

dari kebijakan tersebut agar dapat ditrasformasikan menjadi pola-pola 

operasional, intinya bahwa implementasi kebijakan tersebut 

berkelanjutan. 
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Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah model 

yang akan diadopsi oleh peneliti menjadi alat analisis dalam penelitian 

ini. Alasan peneliti mengadopsi variabel-variabel tersebut, karena 

variabel-variabel yang ada pada model implementasi kebijakan Van 

Meter dan Van Horn dengan komponen kunci implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata memiliki esensi yang sama.  

 

Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: adanya tujuan dan 

sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya 

hasil kegiatan. Implementasi ini terdapat enam variabel yang membentuk 

hubungan antara kebijakan dan pelaksanaan, antara lain dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Standar 

dan Tujuan-Tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn 
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Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

  
1. Standar dan Tujuan Kebijakan  

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-

faktor yang menentukan kinerja kebijakan. menurut Van Meter dan 

Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap 

yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-

indikator kinerja ini menilai sejauh mana standar dan tujuan-tujuan 

kebijakan telah direalisasikan. Standar dan tujuan-tujuan berguna 

dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara 

menyeluruh. Standar dan tujuan kebijakan merupakan apa yang 

hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud 

maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Selain itu, 

sebagai penentu arah pelaksanaan kegiatan atau sebagai batasan dan 

fokus agar tujuan dan sasaran dapat dicapai.  

 

Standar dan tujuan kebijakan dalam penelitian ini mengacu pada 

RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat. Standar dan tujuan kebijakan di 

daerah dapat dilihat dari tindak lanjut peraturan tersebut dengan 

membuat program pengembangan pariwisata tersebut harus memiliki 

standar dan tujuan yang jelas. Standar dan tujuan suatu kebijakan, 

program, kegiatan yang jelas maka akan lebih mudah untuk 

melaksanakannya. Tetapi akan sebaliknya, jika standar dan tujuan 

dari suatu kebijakan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan 

pencapaiannya dan sering mengalami kegagalan dalam mencapai 

standar dan tujuan tersebut.  
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2. Sumber Daya  

Selain standar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan 

perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-

sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian 

karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. sumber-

sumber yang dimaksud mencakup dana atau incentive lain yang 

mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan yang efektif 

serta sumber daya manusia yang akan melaksanakan tujuan-tujuan 

kebijakan.  

 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang tidak kalah 

penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. 

Sumber daya manusia menuntut adanya kualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan 

disamping kuantitas yang memadai.  

 
 

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan-tujuan 

dipahami oleh individu-individu yang bertaggung jawab dalam 

kinerja kebijakan. Sangat penting memberikan perhatian yang besar 

kepada kejelasan standar dan tujuan implementasi, ketepatan 

komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau 

keseragaman dari standar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan 

dengan berbagai sumber informasi.  



17 

 

Standar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika 

standar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, 

sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari 

standar dan tujuan-tujuan itu. 

 

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan publik. Hal ini mengacu pada koordinasi 

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dengan stakeholders 

terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan 

pariwisata di Pantai Tanjung Setia.  

 
4. Karakteristik agen pelaksana  

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian 

kebijakan publik. Hal ini menjadi penting karena kinerja 

implementasi kebijakan publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-

ciri agen pelaksananya. Para peminat politik birokrasi telah 

mengidentifikasikan banyak karakteristik badan-badan administratif 

yang telah memengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam 

melihat karakteristik badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van 

Meter dan Van Horn, maka tidak lepas dari struktur birokrasi. 

 

Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, 

norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang 

dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial 
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maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan 

kebijakan. Komponen dari model ini  terdiri dari ciri-ciri struktur 

formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang  tidak 

formal dari personel mereka. Selain itu perhatian juga perlu 

ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-

pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. 

 

5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik  

 

Kondisi ini mengacu pada peran lingkungan eksternal turut 

mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. 

Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat 

menjadi sumber kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik.  

  
6. Sikap/kecenderungan para pelaksana (Implementors)  

 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana banyak 

mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. 

Hal ini sangat mungkin terjadi, karena kebijakan yang dilaksanakan 

bukan hasil formulasi kebijakan warga setempat yang memahami 

permasalahan di area tersebut. Pemahaman pelaksana tentang tujuan 

umum maupun standar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal 

yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti 

oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal 

ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering 

diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. 
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Arah kecendrungan-kecendrungan  pelaksana terhadap standar dan 

tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana 

mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan 

tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam 

kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan 

terhadap standar dan tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh 

para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi 

implementasi kebijakan yang berhasil. 

 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:149) ada 

beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh 

orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi 

kebijakan tersebut, yaitu: tujuan-tujuan kebijakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai 

pribadi-pribadi pelaksana. Kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, 

perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-

hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.  

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok manusia 

menemui kesulitan untuk melaksanaakan tindakan-tindakan secara 

efektif karena tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang 

mendasari tindakan-tindakan tersebut. 
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C. Tinjauan Tentang Kepariwisataan 

 

 

1. Pariwisata 
 

Kata pariwisata berasal dari definisi salah satunya purwanto dan Hilmi 

dalam bukunya pengantar pariwisata (1994:9) mengungkapkan bahwa: 

„‟secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari bahasa 

sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. 

Pari berarti banyak berkali-kali atau lengkap. Sedangkan wisata 

berarti perjalanan atau bepergian. Kata tersebut mempunyai 

persamaan kata dalam bahasa inggris Tourism dan dalam bahasa 

belanda tourisme. Maka pariwisata dapat diartikan sebagai suatu 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar dari suatu 

tempat ke tempat lain‟‟. 

 

Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul „’an introduction on 

Tourisme Theory’’ mengemukakan bahwa: 

„‟Batasan pariwisata hendaknya memperhatikan anatomi dari 

gejala-gejala yang terdiri dari tiga unsure, yaitu: manusia (man), 

yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata; ruang (space), 

yaitu daerah atau lingkup tempat melakukan perjalanan, dan 

waktu (Time), yakni waktu yang digunakan selama dalam 

perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata‟‟ (Yoeti, 

1996:116). 

 

Berdasarkan pada ketiga unsur tersebut, yaitu (man, Space, Time)  Salah 

Wahab merumuskan pengertian Pariwisata sebagai berikut: 

„‟Suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang 

mendapatkan pelayanan secara bergantian diantara orang-orang 

dalam suatu Negara itu sendiri (di luar negeri), meliputi 

pendiaman orang-orang daerah lain (daerah tertentu dalam suatu 

Negara atau suatu benua) untuk sementara waktu dalam mencari 

kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang 

dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap‟‟. 

(Yoeti,1996:116). 

 

Suatu hal yang sangat menonjol dari beberapa pemaparan definisi tentang 

pariwisata tersebut adalah bahwa pada intinya, ciri-ciri dari perjalanan 

pariwisata terdapat faktor penting yang mau tidak mau harus ada di 
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dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksud 

adalah antara lain: 

 
1. Perjalanan itu dilakukan sementara waktu;  

2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain;  

3. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan 

dengan pertamasyaan atau rekreasi;  

4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di 

tempat yang dikunjunginya dan semata- mata sebagai konsumen di 

tempat tersebut.  

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pariwisata ialah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk mencari hiburan 

atau menghabiskan waktu luang serta mencari kepuasan tersendiri. 

 

2. Objek Wisata  

 

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam 

dunia kepariwisataan. Objek dan daya tarik wisata dapat menyukseskan 

program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai 

aset yang dapat dijual kepada wisatawan. 

 

Obyek dan daya tarik wisata menurut Undang-undang No 10 tentang 

kepariwisataan yaitu Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu 

yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 



22 

 

Menurut SK Menparpostel No. KM 98 PW. 102 MPPT – 87 objek wisata 

adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam 

yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang 

diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan”. 

 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek 

wisata merupakan segala sesuatu yang dapat bernilai untuk dikunjungi, 

serta mempunyai daya tarik tertentu, baik dilihat dari segi keunikan dan 

nilai yang tinggi yang menjadi tujuan wisata untuk mengunjungi daerah 

tersebut. 

 
Menurut Pandit dalam Astarina (2010:11) jenis-jenis pariwisata tersebut 

adalah sebagai berikut,: 

 

1. Wisata Budaya 

Adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 

memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan 

kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, 

mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara 

hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini 

disatukan dengan kesempatan–kesempatan mengambil bagian dalam 

kegiatan–kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni 

drama, seni musik, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif 

kesejarahan dan sebagainya. 
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2. Wisata Maritim atau Bahari 

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, 

lebih– lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, 

berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi 

berselancar, balapan mendayung, melihat–lihat taman laut dengan 

pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi 

perairan yang banyak dilakukan didaerah–daerah atau negara–negara 

maritim, di Laut Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji dan sebagainya.  

 

3. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi) 

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen 

atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha–usaha dengan jalan 

mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, 

hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya 

dilindungi oleh undang–undang. 

 

4. Wisata Konvensi 

Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa yang dinamakan 

wisata konvensi. Berbagai negara pada dewasa ini membangun 

wisata konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan 

ruangan–ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu 

konfrensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang 

bersifat nasional maupun internasional. 

 

5. Wisata Pertanian (Agrowisata) 

Untuk tujuan studi maupun melihat–lihat keliling sambil menikmati 
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segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan 

berbagai jenis sayur–mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang 

dikunjungi. 

 

6. Wisata Buru 

Jenis ini banyak dilakukan di negeri–negeri yang memang memiliki 

daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah 

dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru 

ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, seperti 

berbagai negeri di Afrika untuk berburu gajah, singa, ziraf, dan 

sebagainya. 

 

7. Wisata Ziarah 

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat 

istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. 

Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke 

tempat–tempat suci, ke makam–makam orang besar atau pemimpin 

yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, 

tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib 

penuh legenda. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu 

tempat. Berkaitan dengan objek wisata Tanjung Setia, maka Tanjung 

Setia masuk ke dalam jenis wisata maritim atau bahari. Tanjung Setia 
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dapat masuk kategori wisata bahari karena pada Tanjung Setia 

wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas pantai seperti memancing, 

berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi 

berselancar, mendayung, melihat– lihat pemandangan indah di bawah 

permukaan air serta berbagai rekreasi laut lain 

 

 

D. Tinjauan Tentang Pengembangan Objek Wisata 

 

 

Dalam penelitian ini, pengembangan diartikan sebagai proses atau perbuatan 

pengembangan dari suatu hal yang sebelumnya belum ada, dari yang sudah 

ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik, 

demikian dalam konteks objek yang sedang diteliti, yaitu kawasan wisata 

Tanjung Setia.  

 

Menurut Inskeep dalam M. Liga Suryadana (2015:33), ada beberapa 

komponen dasar pariwisata yang harus diperhatikan dalam pengembangan 

pariwisata. Komponen tersebut antara lain: 

 

1. Attraction (Daya Tarik). 

 

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen 

pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan 

menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. M. Liga 

Suryadana (2015:54) dikatakan bahwa suatu daerah dikatakan memiliki 

daya tarik wisata apabila memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Keunikan;  

b. Keaslian, alam atau adat yang melekat pada kehidupan masyarakat 
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sehari-hari;  

c. Kelangkaan, sulit ditemui di daerah atau negara lain; 

d. Menumbuhkan semangat dan memberi nilai wisatawan.  

 

2. Accessable (Mudah Dicapai) 

 

Dalam hal ini dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara 

dapat dengan mudah mencapai tempat wisata tersebut. Hal ini juga 

dinyatakan oleh Boesch (1964:234) dalam buku yang berjudul A 

Geography Of World Economy bahwa Ketersediaan transportasi 

merupakan sesuatu yang sangat dalam dunia perdagangan. Hal ini juga 

diperlukan dalam pengembangan pariwisata. 

 

3. Amenities (Fasilitas) 

 

Fasilitas yang tersedia di daerah objek wisata seperti akomodasi dan 

restoran. Fasilitas menjadi salah satu syarat Daerah Tujuan Wisata 

(DTW). Dengan adanya fasilitas, maka wisatawan dapat tinggal lebih 

lama di daerah tersebut. 

 

4. Ancillary (Adanya Lembaga Pariwisata)  

 

Aspek berikut ini mengacu kepada adanya lembaga atau organisasi yang 

mengolah objek wisata tersebut. Wisatawan akan semakin sering 

mengunjungi dan mencari DTW (Daerah Tujuan Wisata) apabila di 

daerah tersebut wisatawan dapat merasakan kenyamanan (Protection of 

Tourism) dan terlindungi baik melaporkan maupun mengajukan suatu 

kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung atau 

orang yang bepergian. 
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Kusudianto Hadinoto dalam bukunya perencanaan pengembangan destinasi 

pariwisata (1996:23–24) mengemukakan bahwa pengembanga pariwisata 

selain mencapai tujuan internasional juga mencapai tujuan nasional yang 

meliputi:  

a. Persatuan dan kesatuan identitas nasional Indonesia.  

b. Pengertian umum kelembagaan nasional dan dari kewajiban penduduk.  

c. Kesehatan dan kesejahteraan umum.  

d. Pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan nasional yang 

seimbang.  

e. Perhatian umum terhadap lingkungan.  

f. Preservasi tradisi daerah serta minoritas.  

g. Perlindungan dari hak perseorangan untuk berlibur.  

 

Diterangkan pula oleh A. Hari Karyono dalam bukunya perencanaan 

pengembangan destinasi kepariwisataan (1997:92) bahwa tujuan 

pengembangan destinasi wisata di dunia internasional adalah sebagai berikut: 

a. Memperlancar penerimaan devisa.  

b. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha. 

c. Membuka lapangan pekerjaan baru terutama bagi masyarakat setempat.  

d. Mendorong pembangunan daerah  

e. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa dan memperkokoh persatuan 

dan kesatuan nasional  

f. Meningkatkan kegiatan ekonomi  

g. Memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa.  
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1. Konsep Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat  

 

Manajemen Strategis dalam manajemen destinasi pariwisata, dapat 

diartikan sebagai sistem dan mekanisme yang dirancang secara 

sistematik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah 

pada tujuan strategis Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kaitannya dengan 

penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesisir 

Barat, pendekatan manajemen strategis diadopsi untuk mengkaji aspek-

aspek yang terkait dengan lingkungan internal dan eksternal 

kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat.  

 

Pendekatan ini digunakan mengingat sifat rencana yang akan dihasilkan 

(RIPPDA) merupakan suatu rencana yang bersifat strategik dan 

berorientasi pada jangkauan masa depan (Visi) yang ditetapkan sebagai 

keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan 

prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif 

(Misi) dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasi/Program 

untuk mewujudkan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat yang 

berkualitas) dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan 

(Tujuan Strategik) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional). 

 

Secara garis besar, karakteristik pendekatan manajemen strategis yang 

akan dioperasionalisasikan dalam penyusunan “Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata” ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Manajemen Strategis diwujudkan dalam bentuk perencanaan 

berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen di 
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lingkungan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan 

dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPDA).  

2. Penetapan RIPPDA harus mampu menampung aspirasi seluruh 

pemangku kepentingan karena sifatnya sangat mendasar atau 

prinsipil dalam pelaksanaan Visi dan Misi, untuk mewujudkan, 

mempertahankan dan mengembangkan eksistensi jangka menengah 

dan jangka panjang.  

3. Rencana ini berorientasi pada jangkauan masa depan, dalam studi ini 

adalah untuk kurun waktu 10 tahun. Pertimbangan lain yang 

melandasi penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat adalah tingkat intensitas dan formalitas 

pengimplementasiannya di Kabupaten Pesisir Barat, baik bersifat 

internal maupun yang terkait dengan pihak-pihak eksternal.  

 

Oleh sebab itu, faktor-faktor strategis internal dan eksternal akan menjadi 

pertimbangan utama dalam perumusannya. Untuk menerapkan 

manajemen strategis secara tepat, maka perlu mempertimbangkan 

langkah-langkah pokok sebagai berikut : 

 

1. Memprakarsai dan mendapat persetujuan terhadap proses 

penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata yang 

dilakukan.  

2. Memperjelas kebijakan dan nilai-nilai yang dimiliki Kabupaten 

Pesisir Barat. Penting untuk diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

sebagai tujuan termasuk didalamnya kebutuhan sosial, ekonomi, dan 

lain-lain yang ingin dicapai.  
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3. Menilai lingkungan eksternal yang menyangkut peluang maupun 

ancaman yang ada.  

4. Menilai lingkungan internal yang berhubungan dengan kekuatan 

yang dimiliki maupun kelemahan yang ada.  

5. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi, yang antara lain 

menyangkut tujuan, cara, falsafah, lokasi, keakuratan waktu, 

kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap kepariwisataan.  

6. Merumuskan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang jelas dan 

fokus bagi masa depan.  

7. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk mengolah atau menangani 

isu-isu yang ada.  

8. Merumuskan program dan kegiatan sebagai wujud implementasi 

terhadap rencana induk yang disusun secara sistematis dan 

programatik.  

 

Berdasarkan tahapan tersebut, maka rencana pengembangan pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat yang disusun akan mampu memayungi 

pengembangan pariwisata di masa datang dan mampu menumbuhkan 

daya saing sebagai destinasi pariwisata. 

 

 

E. Kerangka Pikir 

 

 

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai 

implementasi pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia, maka 

peneliti membuat kerangka fikir sebagai panduan sehingga tujuan penelitian 

ini dapat tercapai dengan baik. 
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Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

dijelaskan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, yang secara 

nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan 

antara lain pertambahan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, serta 

pariwisata. Pembagian urusan wajib dan pilihan pemerintah memberikan 

batasan yang jelas, sehingga pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan 

karakteristik masing-masing daerah. 

 

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang 

menjadi salah satu sektor perekonomian yang penting bagi negara-negara di 

seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini mendorong setiap pemerintah 

daerah dan pelaku usaha tertarik untuk mengembangkan pariwisata sebagai 

salah satu sektor prioritas, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki 

potensi pariwisata. Pada era otonomi ini diharapkan pembangunan pariwisata 

dapat mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara untuk membangun 

masyarakat adil dan makmur, terutama bagi masyarakat di wilayah 

pengembangan pariwisata seperti yang dilakukan Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Pantai Tanjung Setia merupakan kawasan wisata unggulan Provinsi Lampung 

dengan beragam potensi wisata yang terkenal sampai ke mancanegara 

terutama pesona ombak yang sangat diminati para peselancar. Namun sangat 

disayangkan bahwa objek wisata ini belum dikembangkan secara optimal, 

selain itu permasalahan lain yang timbul adalah kurangnya sosialisasi pada 

program pengembangan wisata bahari, rendahnya kualitas SDM lokal, 
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infrastruktur yang buruk dan kerjasama antar stakeholder maupun SKPD.  

 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas 

yang disediakan oleh pihak pengelola, baik itu oleh pemerintah, pengusaha, 

atau masyarakat. yang akan mempengaruhi berkembang atau tidaknya sebuah 

kawasan wisata. Kabupaten Pesisir Barat memiliki kebijakan pengembangan 

kawasan pariwisata yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah (RIPPDA). 

 

Substansi RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat mencakup tinjauan terhadap 

kebijakan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar 

dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah serta Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten. Tanjung Setia merupakan Kawasan Wisata Unggulan 

(KWU) yang ditetapakan dalam RIPPDA sebagai kawasan wisata yang harus 

di kembangkan.  

 

Terdapat enam arahan kegiatan/program pengembangan KWU Tanjung Setia 

yang tertuang dalam RIPPA Kabupaten Pesisir Barat antara lain sebagai 

berikut: 

1. Arahan pengembangan perencanaan non-fisik 

2. Arahan pengembangan produk wisata (Fisik) 

3. Arahan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

4. Arahan pengembangan pasar dan pemasaran 

5. Arahan pengembangan transportasi dan infrasruktur 

6. Arahan pengembangan kelembagaan 
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Penelitian ini memfokuskan pada kajian bagaimana implementasi 

pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia dalam hal pembangunan 

infrastuktur jalan yang merupakan bagian strategi dari arahan pengembangan 

transportasi dan infrastruktur serta fokus terhadap implementasi 

pembangunan penginapan yang merupakan bagian dari arahan pengembangan 

produk wisata (fisik). Peneliti akan melihat bagaimana implementasi dua 

kebijakan tersebut apakah berhasil atau tidak. 

 

Asumsi peneliti memfokuskan pada kedua permasalahan ini adalah 

infrastruktur jalan dan tersedianya penginapan merupakan kebutuhan utama 

bagi para wisatawan dan faktor penting penunjang berkembangnya sebuah 

kawasan wisata. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Inskeep (1991:38) 

dalam M. Liga Suryadana (2015:33) bahwa ada beberapa aspek yang harus 

dimiliki oleh sebuah tempat untuk menjadi objek wisata antara lain: 

1. Daya tarik (Atraction), 

2. Kemudahan mencapai destinasi wisata (Accestable), 

3. Fasilitas (Amenities), 

4. Lembaga atau organisasi yang mengolah objek wisata (Ancillary). 

 

Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan 

pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia dengan melihat keadaan 

yang terjadi di lapangan dengan memberikan penilaian antara lain: 

 
1. Terlaksana, bila telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat  

2. Belum terlaksana dengan baik, bila telah ada beberapa upaya yang 

dilakukan oleh Dinas, namun belum maksimal  
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3. Tidak terlaksana, bila point tersebut sama sekali belum dilakukan oleh 

Dinas Pengelola Pantai Tanjung Setia. 

 

Implementasi kebijakan  ini diukur melalui enam variabel yang 

mempengaruhi kinerja kebijakan publik yakni model implementasi kebijakan 

dari Van Meter dan Van Horn, variabel tersebut yaitu: 

 

1. Ukuran (Standar) dan tujuan kebijakan  

 

Apakah tujuan pengembangan pariwisata sudah realistis untuk 

dilaksanakan pada masyarakat dan apakah para pelaksana sudah mengerti 

betul terhadap ukuran dan tujuan dari pengembangan pariwisata ini.  

  
2. Sumber daya  

 

Sumber daya dalam hal ini yaitu ketersediaan sumber daya manusia, 

sumber daya finansial dan sumber daya waktu. 

 

3. Karakteristik agen pelaksana  

 

Bagaimana para agen pelaksana pengembangan pariwisata bisa 

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan dan apakah agen yang 

dilibatkan sudah sesuai dengan cakupan atau luas wilayah implementasi 

kebijakan. Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal.  

  
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana  

 

Bagaimana sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana yang akan 

mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi pengembangan 

pariwisata.  
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5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana  

 

Koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi 

pengembangan pariwisata.  

 

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik  

 

Lingkungan eksternal dari kebijkana ini, yaitu dengan memperhatikan 

lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang akan turut mendorong 

keberhasilan pengembangan pariwisata.  

 

Alur pikir peneliti dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4. Kerangka Pikir 

Pengembangan Pariwisata di 

Kabupaten Pesisir Barat 

Komponen Pengembangan: 

1. Daya Tarik (Attraction) 

2. Kemudahan mencapai destinasi (Accestable) 

3. FasIlitas (Amenities) 

4. Lembaga Pariwisata (Ancillary) 

 

Sumber- Sumber 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tipe 

deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan 

pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian deskriptif menurut Nazir (2011:54) yaitu: 

 

“Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu 

sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu system pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang’’. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki’’. 

 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Argumen peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pertama, implementasi kebijakan 

sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat diwawancara. Kedua, 

implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia ini 

membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual. 

 

Satori dan Komariah dalam buku metodologi penelitian kualitatif (2014:236) 

mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu paradigma 

penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu 

keadaan pada tempat secara rinci dalam suatu bentuk narasi. Selain itu, satori 
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dan Komariah (2014:23) juga memaparkan bahwa: 

 

“Penelitian Kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor 

fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantiifikasikan yang bersifat 

deskriptif seperti proses suatu langkah kerja formula suatu resep, 

pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, gambar-

gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya’’. 

 

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih 

menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu 

fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, 

aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya. Jenis penelitian kualitatif lebih kepada 

penelitian mendalam dan akurat serta hasil dari penelitian akan lebih banyak 

berupa uraian deskriptif serta analisis sehingga pertanyaan dalam penelitian 

dapat terjawab. 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Pantai Tanjung Setia yang berada di Desa Tanjung 

Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu, untuk 

melengkapi informasi penelitian, peneliti berkoordinasi dengan Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, yang beralamat di Jalan Cempaka Nomor 

2 Kelurahan Pasar Mulya Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 

Selain berkoordinasi dengan Dinas Pariwisatapeneliti juga berkoordinasi 

denganBadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Pesisir Barat serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
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Pesisir Barat yang beralamat di Jalan Jaya Wijaya Pekon Kampung Jawa 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. 

 

 

C. Fokus Penelitian 

 

 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas 

yang disediakan oleh pihak pengelola, baik itu oleh pemerintah, pengusaha, 

atau masyarakat. yang akan mempengaruhi berkembang atau tidaknya sebuah 

kawasan wisata. Kabupaten Pesisir Barat memiliki kebijakan pengembangan 

kawasan pariwisata yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah (RIPPDA). 

 

Substansi RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat mencakup tinjauan terhadap 

kebijakan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar 

dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah serta Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten. Tanjung Setia merupakan Kawasan Wisata Unggulan 

(KWU) yang ditetapakan dalam RIPPDA sebagai kawasan wisata yang harus 

di kembanagkan.  

 

Terdapat enam arahan kegiatan/program pengembangan KWU Tanjung Setia 

yang tertuang dalam RIPPDA Kabupaten Pesisir Baratantara lain sebagai 

berikut: 

1. Arahan pengembangan perencanaan non-fisik 

2. Arahan pengembangan produk wisata (Fisik) 

3. Arahan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

4. Arahan pengembangan pasar dan pemasaran 
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5. Arahan pengembangan transportasi dan infrasruktur 

6. Arahan pengembangan kelembagaan 

 

Penelitian ini memfokuskan pada kajian bagaimana implementasi 

pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia dalam hal pembangunan 

infrastuktur jalan yang merupakan bagian strategi dari arahan pengembangan 

transportasi dan infrastruktur serta fokus terhadapimplementasi pembangunan 

penginapan yang merupakan bagian dari arahan pengembangan produk 

wisata (fisik).Peneliti akan melihat bagaimana implementasi dua kebijakan 

tersebut apakah berhasil atau tidak. 

 

Asumsi peneliti memfokuskan pada kedua permasalahan ini adalah 

infrastruktur jalan dan tersedianya penginapan  merupakan kebutuhan utama 

bagi para wisatawan dan faktor penting penunjang berkembangnya sebuah 

kawasan wisata.  

 

Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan 

pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia dengan melihat keadaan 

yang terjadi di lapangan dengan memberikan penilaian antara lain: 

 
1. Terlaksana, bila telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat  

2. Belum terlaksana dengan baik, bila telah ada beberapa upaya yang 

dilakukan oleh Dinas, namun belum maksimal  

3. Tidak terlaksana, bila point tersebut sama sekali belum dilakukan oleh 

Dinas Pengelola Pantai Tanjung Setia. 
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Implementasi kebijakan  ini diukur melalui enam variabel yang 

mempengaruhi kinerja kebijakan publik yakni model implementasi kebijakan 

dari Van Meter dan Van Horn, variabel tersebut yaitu: 

 

1. Ukuran (Standar) dan tujuan kebijakan  

 

Apakah tujuan pengembangan pariwisata sudah realistis untuk 

dilaksanakan pada masyarakat dan apakah para pelaksana sudah mengerti 

betul terhadap ukuran dan tujuan dari pengembangan pariwisata ini.  

  
2. Sumber daya  

 

Sumber daya dalam hal ini yaitu ketersediaan sumber daya manusia, 

sumber daya finansial dan sumber daya waktu. 

 

3. Karakteristik agen pelaksana  

 

Bagaimana para agen pelaksana pengembangan pariwisata bisa 

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan dan apakah agen yang 

dilibatkan sudah sesuai dengan cakupan atau luas wilayah implementasi 

kebijakan. Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal.  

  
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana  

 

Bagaimana sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana yang akan 

mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi pengembangan 

pariwisata.  

 

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana  

 

Koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi 

pengembangan pariwisata.  
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6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik  

 

Lingkungan eksternal dari kebijkana ini, yaitu dengan memperhatikan 

lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang akan turut mendorong 

keberhasilan pengembangan pariwisata.  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

 

Jenis data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

 

Menurut Sugiyono (2012:137) data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer, yaitu 

berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta 

peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan 

merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi 

penelitian. 

 

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara langsung dengan para informan, yaitu dengan masyarakat 

Desa Tanjung Setia, pengunjung objek wisata, pemerhati wisata, 

kelompok sadar wisata, perangkat Desa Tanjung Setia serta instansi 

terkait yang memiliki legitimasi sebagai pembuat kebijakan yaitu Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, BAPPEDA Kabupaten Pesisir Barat 

serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Wilayah Kabupaten Pesisir 

Barat. Keterangan pengambilan data primer, peneliti sajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2. Keterangan Pengambilan Data Primer Penelitian 

 

Kelompok 

Informan 
No Nama Instrumen 

WaktuPengambilan 

Data Primer 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Dinas  

Pariwisata 

Kabupaten  

Pesisir Barat 

1 Audi Marpi Wawancara 23 Maret 2017, 

   pukul 10:00 WIB 

2 M. Yuzid Wawancara 27 Maret 2017,  

   Pukul 10.15 WIB  

3 Leo David Wawancara 27 Maret 2017, 

    pukul 14:00 WIB 

BAPPEDA 

Kabupaten  

Pesisir Barat 

  1   Albet Gema    Wawancara 30 Maret 2017, 

pukul 14.00 WIB 

Dinas PU 

Kabupaten 

Pesisir Barat 

  1   Tanwir   Wawancara 30 Maret 2017, 

pukul 15.00 WIB 

Perangkat 

Desa Tanjung 

Setia 

1 M. Darwan Efendi Wawancara 25 Maret 2017, 

pukul 19.00 WIB  

2 Roza Montosa Wawancara 29Maret 2017  

   Pukul 19.00 WIB 

Pokdarwis 

Setia Wisata 
1 Eki Putra Wawancara 25 Maret 2017, 

   pukul 10:30 WIB  

  2 Sahril Redho   Wawancara 25 Maret 2017,  

Pukul 11.00 WIB 

  3 Sone Umeru   Wawancara 25 Maret 2017, 

Pukul 11.30 WIB 

Pengunjung 

Domestik 
1 Eman Wawancara 25 Maret 2017, 

   Pukul 15:23 WIB 

2 Andi Wawancara 25 Maret 2017, 

   pukul 15:50 WIB 

3 Fahmi Wawancara 25 Maret 2017, 

    pukul 16:15 WIB 

 Pengunjung 

 Mancanegara 
1 Joseph Artsenault Wawancara   24 Maret 2017, 

   pukul 13:35 WIB 

2 Shavia Fiedle Wawancara 24 Maret 2017, 

   pukul 14:55 WIB 

3 Bard Thomas Wawancara 24 Maret 2017, 

   pukul 13:55 WIB 

Pemerhati 1 John Edwar Wawancara 25 Maret 2017, 

Wisata    pukul 14:00WIB 

Masyarakat 

Desa 

Tanjung Setia 

1 Gunawan Wawancara 25 Maret 2017, 

   pukul 08:17 WIB 

2 Surya Aska Wawancara 24 Maret 2017, 

     pukul 10.45 WIB 

3 Nurzaita Wawancara 24 Maret 2017, 

    pukul 11:23 WIB 

Sumber: Data hasil Penelitian 2017  
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2. Data Sekunder 

 

Sugiyono (2012:137) mengatakan bahwa data sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Data Sekunder, yaitu 

data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam 

analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen 

tertulis yang terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan 

pariwisata di Pantai Tanjung Setia.  

 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum 

mengenai objek wisata Pantai Tanjung Setia, RKPD dan Rencana 

Strategis pengembangan pariwisata Pesisir Barat, foto-foto dokumentasi, 

dan data-data terkait informasi Pantai Tanjung Setia, buku dan peraturan 

terkait kepariwisataan, Tupoksi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir 

Barat, katalog destinasi wisata Kabupaten Pesisir Barat, serta data jumlah 

hotel/losmen/villa/cottage di Kabupaten Pesisir Barat.Keterangan 

informasi pengambilan data sekunder peneliti sajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. Keterangan Pengambilan Data Sekunder Penelitian  

 

 

No Keterangan Informasi 

Data Sekunder Penelitian 
Sumber Waktu Pengambilan 

 Data  Data Sekunder 

(1) (2) (3)   (4)  

1. Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah (RIPPDA)  

DISPAR 1 November 2016, 

Pukul  10.00 WIB 

2. Katalog Destinasi Wisata 

Kabupaten Pesisir Barat 

DISPAR 1 November 2016, 

Pukul  10.00 WIB 

3 Master Plan Kawasan Wisata 

Pantai Tanjung Setia 

BAPPEDA 27 Maret 2017, 

pukul 15.00 WIB 

4 Struktur Organisasi Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 

DISPAR 22 Maret 2017, 

Pukul 10.15 WIB 

5 Tupoksi Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat  

DISPAR 22 Maret 2017, 

Pukul 10.30 WIB 

6 Data hotel/ losmen/ villa/ cottage 

di Kabupaten Pesisir Barat 

DISPAR 27 Maret 2017, 

Pukul 11.15 WIB 

7 Gambaran Umum dan struktur 

perangkat Desa Tanjung Setia 

Balai Desa 

Tanjung Setia 

22 Maret 2017, 

Pukul 15.00 WIB 

8 Struktur Kepengurusan 

POKDARWIS Setia Wisata Desa 

Tanjung Setia  

Sekretariat 

POKDARWI

S 

25 Maret 2017, 

Pukul 10.15 WIB 

9 ADRT POKDARWIS Setia Wisata 

Desa Tanjung Setia 

Sekretariat 

POKDARWI

S 

25 Maret 2017, 

Pukul 10.15 WIB 

Sumber: Data hasil penelitian 2017 

 

 

E. Informan 

 

 

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki 

informasi tentang pelaksanaan pengembangan pariwisata di Pantai Tanjung 

Setia. Dalam menentukan Informan sebagai sumber data dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan teknik ini 

agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi.  

 

Tentang teknik purposive sampling, Usman dan Akbar (2009:45) 

menjelaskan pemilihan sampelpurposive (bertujuan) atau yang lazim disebut 

judgement sampling merupakan pemilihan siapa subjek yang ada di dalam 
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posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena itu, 

menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri 

dan kriteria khusus yang dimiliki sampel tersebut atas pemahaman yang 

kuat terhadap objek yang akan diteliti.  

 

Menurut Faisal (1990:67) agar dapat memperoleh informasi lebih terbukti, 

terdapat beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan antara lain:  

a. Subjek yang lama dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi 

sasaran atau perhatian  

b. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian  

c. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan.  

d. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan 

yang mengetahui kejadian tersebut.  

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan  

beberapakelompok informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 

Argumen peneliti memilih Dinas Pariwisata karena dinas ini merupakan 

instansi yang terlibat secara langsung dalam mengelola pariwisata di 

Kabupaten Pesisir Barat.  

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Argumen peneliti memilih BAPPEDA karena BAPPEDA merupakan 

instansi yang terkait dalam perencanaan pembangunan pariwisata di 
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Kabupaten Pesisir Barat. 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat 

Instansi ini merupakan salah satu stakeholder yang 

mengimplementasikan pembangunan pariwisata khususnya 

pembangunan infrastruktur. 

d. Perangkat Desa 

Perangkat Desa Tanjung Setia merupakan pemerintahan yang memiliki 

wewenang secara dalam pengelolaan objek wisata Pantai Tanjung Setia. 

e. Kelompok Sadar Wisata(POKDARWIS) Desa Tanjung Setia 

POKDARWIS merupakan LSM yang berfungsi sebagai sarana 

penyaluran aspirasi pengembangan pariwisata Pantai Tanjung Setia. 

f. Masyarakat Desa Tanjung Setia 

Masyarakat yang diprioritaskan adalah pedagang atau pemilik 

penginapan di objek wisata Pantai Tanjung Setia karena masyarakat 

sekitar merupakan lingkungan yang secara langsung mendapatkan 

dampak dari pengembangan pariwisata. 

g. Pengunjung/wisatawan objek wisata PantaiTanjung Setia 

Pengunjung objek wisata Pantai Tanjung Setia merupakan mereka yang 

menjadi tujuan dari pengembangan pariwisata. Dengan adanya 

pengunjung maka akan terlihat bagaimana keberhasilan pengembangan 

pariwisata, hal ini juga dapat menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan 

pengembangan pariwisata di Pantai Tanjung Setia. Dalam hal ini 

pengunjung terdiri dari wisatawan domestik dan mancanegara. 
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h. Pemerhati Wisata 

Pemerhati wisata merupakan mereka yang mengerti hal-hal terkait 

dengan kepariwisataanyang dimaksudkan dapat memberi masukan dan 

saran dalam hal pengembangan objek wisata. 

 

Tabel 4. Informan Penelitian 

 

Sumber: Data hasil penelitian 2017 

 

 

Kelompok 

Informan 

 
No Nama 

Jenis 

Kelamin 
Jabatan/ Pekerjaan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Dinas  

Pariwisata 

Kabupaten  

Pesisir Barat 

1 Audi Marpi Pria Kepala Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat 

2 M. Yuzid Pria Sekretaris Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat 

3 Leo David Pria PLT Kasubag Keuangan 

Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesisir Barat 

BAPPEDA 

Kabupaten  

Pesisir Barat 

  1   Albet Gema    Pria Kasubag Ekonomi dan 

Prasarana Wilayah 

Dinas PU 

Kabupaten 

Pesisir Barat 

  1   Tanwir Pria Sekretaris Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang 

Perangkat 

Desa Tanjung 

Setia 

1 M. Darwan Efendi   Pria Kepala Desa Tanjung Setia 

2 Roza Montosa Pria Sekretaris Desa Tanjung Setia 

 Pokdarwis 

 Setia Wisata 

1 Eki Putra Pria Ketua POKDARWIS Setia 

Wisata   

  2 Sahril Redho Pria Sekretaris POKDARWIS Setia 

Wisata 

  3 Sone Umeru Pria Bendahara POKDARWIS 

Setia Wisata 

Pengunjung 

Domestik 

1 Eman Pria Wraswasta 

2 Andi Pria Guru 

3 Fahmi Pria Mahasiswa 

Pengunjung 

 Mancanegara 

1 Joseph Artsenault Pria  Supir 

2 Shavia Fiedle Wanita Mahasiswi 

3 Bard Thomas Pria Buruh/pekerja 

Pemerhati 

Wisata 

1 John Edwar Pria PNS 

Masyarakat 

Desa 

Tanjung Setia 

1 Gunawan Efendi Pria Pedagang/ Pemilik Losmen 

2 Surya Aska Pria Tour guide 

3 Nurzaita Wanita Pedagang/ Pemilik Losmen 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui wawancarara, observasi langsung, dan studi dokumentasi, secara 

singkat dijelaskan bahwa tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Interview (wawancara) 

 

Wawancara dilakukan sebagai tekhnik pengumpulan data utama, tekhnik 

yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

narasumber atau informan. Dalam Penelitian ini, peneliti mendatangi 

langsung informan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian. 

Wawancara dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi 

terkait pengembangan kawasaan objek wisata Pantai Tanjung Setia. 

Peneliti mendatangi langsung informan untuk melakukan wawancara 

secara langsung kepada stakeholder terkait.  

 

Wawancara tersebut dilakukan dengan carabertemu secara langsung 

dengan Bapak Audi Marpi M.M Selaku Kepala Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat, yang didampingi oleh Bapak Drs. M. Yuzid 

selaku Sekretaris Dinas serta Bapak Leo David, S. AN selaku Plt. 

Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Berdasarkan petunjuk dari Bapak Audi Marpi M. M peneliti dirasa perlu 

mendatangi BAPPEDA Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan 

instansi yang berkoordinasi dalam perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Pesisir Barat khususnya pengembanaganObjek Wisata Pantai 
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Tanjung Setia. Maka peneliti mewawancarai Bapak Albet selaku 

Kasubag Ekonomi dan Prasarana Wilayah BAPPEDA Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 

Peneliti juga mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan eksekutor pembangunan 

infrastruktur yang telah direncanakan khususnya infrastruktur jalan di 

Pantai Tanjung Setia. Peneliti,mewawancarai Bapak Tanwir selaku 

sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Pesisir Barat. 

 

Selain mewawancarai pihak instansi yang saling berkoordinasi dalam 

kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia, peneliti juga 

mewawancara pihak pemerintahan Desa Tanjung Setia yang memiliki 

wewenang secara legal untuk menjalankan pengembangan objek wisata 

Pantai Tanjung Setia. Peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Darwan 

Efendi, S.Sos selaku Kepala Desa Tanjung Setia dan Bapak Roza 

Montosa selaku Sekretaris Desa Tanjung Setia. 

 

Agar mendapatkan data yang valid, maka peneliti juga melakukan 

wawancara kepada masyarakat Desa Tanjung Setia (terutama masyarakat 

pemilik penginapan/pedagang), dan wisatawan baik itu domestik maupun 

mancanegara, selaku pihak yang langsung ikut merasakan kondisi yang 

terjadi di dalam objek wisata Pantai Tanjung Setia saat ini. 

 

Selain itu untuk melengkapi informasi peneliti juga mendatangi 
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masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata 

(POKDARWIS) yang ada di Desa Tanjung Setia yaitu POKDARWIS 

Setia Wisata. Peneliti mewawancarai Bapak Eki Putra selaku Ketua 

POKDARWIS Setia Wisata, Bapak Syahril Redho selaku Sekretaris dan 

Bapak Sone Umeru selaku bendahara. 

 

Kemudian yang terahir, peneliti juga mewawancarai masyarakat 

pemerhati wisata yaitu Bapak Drs. John Edwar, M.Pd selaku masyarakat 

yang secara lansung memperhatikan pengembangan objek wisata Pantai 

Tanjung Setia. 

 

2. Observasi  

 

Selain melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan, untuk 

memperoleh data tambahan serta mencocokkan data yang ada, maka 

peneliti melakukan observasi. Observasi atau pengamatan langsung 

terhadap objek wisata ini dapat digunakan karena objek wisata yang 

diteliti merupakan program yang sedang berjalan, maka peneliti dapat 

memperoleh informasi tambahan dengan melihat atau merasakan 

langsung pelaksanaannya.  

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan dengan cara, peneliti 

secara langsung berkunjung dan beraktivitas di objek wisata Pantai 

Tanjung Setia yang terletak di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir 

Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Observasi sudah mulai dilakukan sejak 

tanggal 1November 2016. 

 

Selanjutnya, dalam rangka memperdalam informasi yang dibutuhkan 
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selama penelitian, observasi dilakukan secara intensif mulai tanggal 13 

Maret 2017. Melalui observasi, peneliti mencari informasi lebih banyak 

dengan melihat dan merasakan sendiri kondisi infrastruktur jalan dan 

penginapan di objek wisata Pantai Tanjung Setia sebagai objek yang 

sedang diteliti.  

 

Ketika melakukan observasi peneliti juga mencocokkan informasi yang 

telah didapat dengan informan setelah dilakukan wawancara. Observasi 

dilakukan dengan cara berkeliling, mengamati dan mendokumentasikan 

area Pantai Tanjung Setia sehingga peneliti dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai kondisi objek yang sedang diteliti. 

 

3. Studi Dokumentasi 

 

Dalam penelitian ini, dokumen yang disajikan berupa informasi-

informasi terkait yang dibutuhkan dan digunakan pada hasil dan 

pembahasan nantinya, untuk memperkuat, mendasari sebuah pemikiran, 

atau membuktikan deskripsi yang penulis sampaikan. Dokumen 

diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan Badan 

Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pesisir Barat, 

serta dokumen lainnya berupa lampiran skripsi, melalui peraturan dan 

kebijakan atau peraturan terkait, transkip wawancara, dan foto-foto 

dokumentasi terkait objek yang diteliti 
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G. Teknik Keabsahan Data 
 

 

Menurut Sugiyono (2014:267) Validitas merupakan derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi : 

 

Temuan atau data dalam penelitian kualitatif, dikatakan valid atau sah apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan 

data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan triangulasi data.  

 

Triangulasi data dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang 

dilakukan dengan cara mencocokkan data yang didapat melalui teknik 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi.  

 

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata 

kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat melalui 

studi dokumentasi. Langkah berikutnya adalah peneliti mengkonfirmasi 

kebenaran data dengan cara melakukan observasi di lapangan guna 

memperoleh kecocokan dengan data lain. Data lain yang dimaksud adalah 

keterangan dari informan penelitian di lapangan yang meliputi keterangan 

dari aparat Desa Tanjung Setia, keterangan pengunjung serta keterangan dari 
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masyarakat, kelompok sadar wisata dan pemerhati wisata. 

(MatrikTrianggulasiterlampir) 

 

Melalui Triangulasi data, maka diperoleh informasi yang valid dan jelas 

mengenai implementasi kebijakan pengembangan objek Wisata Pantai 

Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Melalui 

hasil triangulasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah 

terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai. 

 

 

H. Teknik Pengolahan Data  

 

 

Melalui data yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya peneliti melakukan 

pengolahan data. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan 

dalam kelompok-kelompok, diadakan kategirisasi, dilakukan manipulasi, 

serta diperas sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna 

untuk menjawab masalah (Nazir, 2011:346). Teknik dalam pengolahan data 

tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya;  

 

1. Editing 

 

Teknik editing dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin 

ulang hasil wawancara dengan informan yang merupakan data mentah 

berupa catatan peneliti yang berkaitan dengan bagaimana manajemen 

pengembangan objek wisata pantai Tanjung Setia dalam bentuk tulisan 

atau catatan lengkap, serta memilah data atau informasi. Tidak semua 

kutipan hasil wawancara, dan data yang diperoleh dari dokumen yang 

didapatkan peneliti peneliti cantumkan, namun hanya informasi yang 
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diperlukan saja yang ditampilkan, sementara keterangan lengkapnya 

disajikan sebagai transkip wawancara atau lampiran. 

2. Interpretasi,adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang 

sebenarnya dari materi yang dipaparkan (Nazir, 2011:374). Adapun 

proses interpretasi atas hasil penelitian ini yaitu peneliti mencoba 

mengartikan, mencari inti pokok, atau maksud dari informasi yang ada 

baik dari hasil wawancara maupun dokumen yang diperoleh.  

 

Dalam penelitian ini, kutipan wawancara yang ditampilkan merupakan 

penyederhanaan atau penafsiran terhadap maksud dan arti dari informasi 

yang disampaikan. Interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan 

hasil wawancara dengan informan dengan teori-teori pada tinjauan 

pustaka dan dokumen lainnya, sehingga diperolehlah analisis yang tepat. 

 

 

I. Teknik Analisis Data 
 

 

Teknik analisis data dalam penelitian Kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu (Sugiyono, 2014:246). Selanjutnya dalam menganalisis data 

yang didapat di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman 

yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification. 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Menurut Sugiyono (2014:247) Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, dan mefokuskan pada hal-hal penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 
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memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data terkait hal-hal penting dan pokok, 

selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti pada temuan di lapangan untuk 

melihat manajemen melalui pihak-pihak terkait yang dianggap dapat 

memberikan informasi untuk mencapai tujuan yang peneliti inginkan.  

 

Tahap mereduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif serta 

memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman seorang peneliti. 

Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan tahap reduksi data ini 

dilakukan dengan mendiskusikannya dengan teman atau orang yang 

dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan 

berkembang, sehingga hasil data yang dihasilkan merupakan temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. Tahap ini dilakukan peneliti pada 

saat proses bimbingan skripsi terhadap dosen pembimbing peneliti 

maupun kepada dosen pembahas. 

 

2. Data Dislplay (Penyajian Data)  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian 

data dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari semua informan. 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti 

menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan 

dan tidak diperlukan. 

 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang 

disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas 
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kepada pembaca. Setelah data diperoleh maka data tersebut disajikan 

dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen yang 

ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta teori yang 

digunakan. Sehingga semua informasi yang ditampilkan mempunyai 

makna dan arti.  

 

3. Conclusion Drawing/ Verification  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan 

kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada 

hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah 

rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah 

tercapai.Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menguji 

kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada untuk kemudian 

diperoleh data yang valid dan jelas. Selain itu, penarikan kesimpulan 

dilakukan untuk memberi deskripsi singkat dari banyaknya informasi 

yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir. 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat 

 

 

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari lima belas 

kabupaten/kota diwilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Nomor 231,Tambahan Lembaran Negara Nomor5364) tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung tertanggal 16 November 

2012dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012. 

Kabupaten Pesisir Barat secara administrative terletak diujung bagian Barat 

Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai 

Samudera Hindia dengan letak wilayah bagian Utara berbatasan dengan 

Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah 

bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. 

 

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ±2.907,23 Km
2
 atau 8,39% 

dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, memiliki garis pantai 221,5 Km 

(Daratan dan garis pulau–pulau)dan garis pantai daratan 210 Km dengan 

jumlah penduduk sebesar ±156.276 jiwa dengan mata pencaharian pokok 

sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan. 



59 

 

 

 

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 

kecamatan dengan 116 desa(di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, 

dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Bengkunat Belimbing dengan 

luas 943,70 Km² dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Krui Selatan 

dengan luas 36,25Km². Batas wilayah administratif Kabupaten Pesisir Barat 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, 

Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu 

Kecamatan Balik Bukit, Desa Kuta besi, Desa Sukabumi Kecamatan 

Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, 

Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, 

Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh 

Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar 

Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa 

Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan 

Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah,dan Desa Melaya 

Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

Provinsi Sumatera Selatan; 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan 

Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus; 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan 

Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. 
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B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 
 

 

1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat  

 

 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mengakomodasi dinamika 

dan aspirasi yang berkembang telah menetapkan visi pariwisata: 

“TerwujudnyaKabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah Tujuan Wisata 

Unggulan Nasional”. Berdasarkan pertimbangan visi tersebut, Dinas 

Pariwisata menetapkan visi: “Terwujudnya Daerah Tujuan Wisata yang 

Unggul Berdaya Saing, Berkelanjutan dan mampu mendorong 

Pembangunan Daerah untuk menuju Kota Modern yang Berbasis 

Lingkungan”. 

 

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat memiliki misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas aparatur yang memiliki keahlian dan 

keterampilan di bidang seni, budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif;  

2. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya peninggalangan 

bersejarah, nilai-nilai tradisional;  

3. Meningkatkan mutu produk dan pelayanan serta pemgembangan 

usaha Pariwisata;  

4. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis pada 

lingkungan dan perencanaan yang konferehensif;  

5. Meningkatkan arus kunjungan wisatawan melalui promosi kerjasama 

antara lembaga serta wisatawan;  

6. Meningkatkan peran serta masyarakat melalaui bina masyarakat sadar 

wisata dan penggalangan sapta pesona.  
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2. Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 
 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang organisasi 

dan tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat mempunyai tugas melaksanakan 

urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir 

Barat mempunyai fungsi sebagai berikut: 

 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pariwisata;  

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata;  

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang 

kepariwisataan, 

5. Pelayanan administratif. 

3. Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat  
 

Berdasarkan temuan yang telah peneliti lakukan di lapangan, didapatlah 

informasi bahwa sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesisir Barat berjumlah 44 orang yang terdiri dari 18 orang pegawai 

Negeri Sipil, 8 orang pegawai kontrak dan sebanyak 18 orang Tenaga 

Honorer Lepas Sukarela (THLS). Sumber daya manusia Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan jabatannya dapat dideskripsikan 

pada tabel sebagai berikut:  
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Tabel 5. Data Pegawai Dinas Pariwisata berdasarkanjabatan  

 

 
No NAMA 

NIP 

PANGKAT 

GOLONGAN 

JABATAN 

(1) (2) (3) (4) 

1. Audi Marpi,M.M 

1965080319860310001 

Pembina Utama Muda 

IV/c 

Kepala Dinas 

2. Drs. M. Yuid 

196101021983032005 

Pembina 

IV/a 

Sekretaris 

3. Hj.Emmayati, S.Pd 

196310241983032005 

Pembina Tk I 

IV/b 

Kabid Pemasaran Pariwisata 

4. Heldawati, S.E 

196310241983032005 

Penata Tk I 

III/d 

Kabid Destinasi Pariwisata 

5. M. Edwar, S.Pd 

196505121986031009 

Pembina 

IV/a 

Kabid Usaha Jasa Pariwisata 

6 Nora Elisa, S.Pd 

197510082005012004 

Pembina 

IV/a 

Kabid SDM Pariwisata 

7 Zepi Sopwan, S.H 

198410122010012004 

Penata Muda Tk I 

III/b 

Kabid Seksi Pelayanan & 

Sarana Promosi 

8 Melia Irlistina, S.Kom 

198108172014032001 

Penata Muda 

III/a 

Plt. Ka Seksi Analisa Pasar 

Wisata 

9 Arista Theresia, S,S.Sos 

198203292014032001 

Penata Muda 

III/a 

Plt. Ka Seksi Usaha Rumah 

makan, Bar &Restoran 

10  Leo David, S.AN 

198307252014031002 

Penata Muda 

III/a 

Plt Ka Subag Keuangan 

11 Aries Pratama, S.S 

198503302014031002 

Penata Muda 

III/a 

Plt. Ka Seksi Promosi 

Pariwisata & Budaya 

12 Yunia Rahmawati, S.S 

198706032014032002 

Penata Muda 

III/a 

Plt Ka Seksi Objek &Daya 

Tarik Wisata 

13 Eko Y Nainggolan, S.S 

198709012014032002 

Penata Muda 

III/a 

Plt Ka Seksi Akomodasi 

14 Saptiwi Pujiharjanti, S.S 

198910162014032002 

Penata Muda 

III/a 

Plt Ka Seksi Penyuluhan 

Wisata 

15 Nita Perdana, S.AN 

199006022014032006 

Penata Muda 

III/a 

Plt Ka Subag Umum & 

Kepegawaian 

16 Rina Destriyana, S.E 

199012012014032006 

Penata Muda 

III/a 

Plt Ka Subag Perencanaan 

17 Kiagus Amran 

196307052002121007 

Pengatur Tk I 

II/d 

Staf 

18 Erma Yuliza 

198007212010012002 

Pengatur Muda Tk I 

II/b 

Staf 

19 Aditya Yopie D, Amd.PAR Tenaga Kontrak Staf Sekretariat 

20 Agus Setya Pratama Tenaga Kontrak Staf Sekretariat 

21 Fitri Wahyuni Tenaga Kontrak Staf Sekretariat 

22 Nurlia Sari, S.Kom THLS Staf Sekretariat 

23 Reva Efriyanti THLS Staf Sekretariat 

24 Winda Rinana THLS Staf Sekretariat 

25 Lisma Yulita THLS Staf Pemasaran 

26 Meza Oktavia THLS Staf Pemasaran 

27 Narul Hakim Tenaga Kontrak Staf Pemasaran 
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28 Rissa Ariana Putri, S.Pd THLS Staf Pemasaran 

29 Parlinda Arisaora THLS Staf Pemasaran 

30 Ahmad Roma, S.ST THLS Staf Destinasi 

31 Aulia Rahman, S.Pd THLS Staf Destinasi 

32 Evi Rosita Tenaga Kontrak Staf Destinasi 

33 Reva Contesa THLS Staf Destinasi 

34 Amelia Gustina THLS Staf Destinasi 

35 Ceria Peni THLS Staf Usaha Jasa 

36 Gustia Imdareni,S.TR.PAR THLS Staf Usaha Jasa 

37 R. Ardiyansyah, S.Pd THLS Staf Usaha Jasa 

38 Rama Doni Saputra Tenaga Kontrak Staf Usaha Jasa 

39 Neti Surya THLS Staf Usaha Jasa 

40 Reza Efriansyah THLS Staf Usaha Jasa 

41 Peti Yulya Tenaga Kontrak Staf Usaha Jasa 

42 Djortie Aprestia F THLS Staf SDM 

43 Fika Mayasari Tenaga Kontrak Staf SDM 

44 Putri Eka Wulandari, S.Pd THLS Staf SDM 

Sumber: Data Sekunder Penelitian 2017 

 

 

4. Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat  

 

 

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebuah instansi, adapun Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana sebagai berikut: 

 
Tabel 6. Data Sarana Prasarana Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat  
 
 
 Sarana dan Merk/ Tahun Jumlah/ 

No. Prasarana Ukuran Pembuatan Satuan  

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Handycam Sony 2014 1Unit j

B

, 
4 Printer Canon 2014 2Unit 

5 Camera Canon 2014 1Unit 

6 Laptop Acer 2014 2Unit 

7 Meja ½ Biro  2014 7Unit 

8 Kursi ½ Biro  2014 12 Unit 
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9 Kursi Lipat  2014 10 Unit  

10 Filing Cabinet  2014 3Unit  

11 Almari Arsip  2014 1Unit 

12 Brangkas  2014 1Unit 

13 Genset  2014 1Unit 

14 Kipas Angin Maspion 2014 5Buah 

15 Kompor Gas Quantum 2014 1 Unit 

16 Tabung Gas Elpiji 2014 1Unit 

   17 Vaccuum Cleaner Mayaka 2014 2Unit 

18 Mesin Rumput Steel 2014 3Unit 

19 Kursi Teras Olympic 2014 12 Buah 

20 Meja Teras Olympic 2014 6 Unit 

   21 Lampu Hias Phillips   2014    1 Unit 

Sumber: Data Skunder Penelitian 2017 

 

5. Struktur Kepengurusan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 
 
 

Dalam pelaksanaan tanggung jawab kegiatan sehari-hari, pegawai dinas 

dibagi dalam beberapa bagian tugas untuk mempermudah pelaksanaan 

tugas yang telah diberikan. Pelaksanaan tugas fungsional, dibagi ke 

dalam beberapa kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. 

Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 

terdiri dari: 

A. Kepala Dinas  

B. Sekretaris Terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

2. Sub Bagian Perencanaan  

3. Sub Bagian Keuangan  

C. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :  

1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata  

2. Seksi Pengembangan Destinasi Industri Pariwisata  

3. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum 
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D. Bidang Pemasaran Pariwisata Membawahi :  

1. Seksi Analisa Pasar 

2. Seksi Promosi Pariwisata dan Budaya 

3. Seksi Pelayanan dan Sarana Promosi 

E. Bidang Usaha Jasa Pariwisata dan Kreatif Membawahi:  

1. Seksi Akomodasi 

2. Seksi Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran 

3. Seksi Bina Lingkungan Pariwisata 

F. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pariwisata 

1. Seksi Penyuluhan Wisata 

2. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata 

3. Seksi Kerjasama dan Kemitraan 

G. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

keahlian dan keterampilannya. 

 

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 

dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 

KEPALA DINAS PARIWISATA 

Audi Marpi, M.M 

196508031986031011 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS 

Drs. M. Yuzid 

196101021987011001 

PLT Ka Sub Bag 

Perencanaan 

Rina Destriyana, S.E 

199012012014032006 

PLT Ka. Sub Bag Umum 

dan Kepegawaian 

Nita Perdana, S.AN 

199006022014032006 

PLT Ka. Sub Keuangan 

Leo David, S.AN 

196508031986031011 

Ka. Bidang Pemasaran Pariwisata 

Hj. Emna Yati, S.Pd.,M.M 

196310241983032005 

Ka. Bidang Pemberdayaan dan 

Pengembangan SDM Pariwisata 

Nora Elisa, S.Pd 

197510082005012004 

PLT Ka. Seksi Analisa 

 Pasar Wisata 

Melia Irlistina, S.Kom 

198108172014032001 

PLT Ka Seksi Promosi Pariwisata 

dan Budaya 

Aries Pratama, S.S 

198503302014031002 

Ka. Seksi Pelayanan Informasi 

dan Sarana Promosi 

Zepi Sopwan, S.H 

198410122010012004 

PLT Ka Seksi Penyuluhan Wisata 

Saptiwi Pujiharjanti, S.S 

198910162014032002 

PLT Ka. Seksi Pengembangan 

SDM Pariwisata 

 

PLT Ka. Seksi Kerjasama dan 

Kemitraan 

Ka Bidang Destinasi Pariwista 

Heldawati 

196407181989032006 

Ka. Bidang Usaha Jasa Pariwisata 

M. Edwar, S.Pd 

196505121986031009 

PLT Ka. Seksi Objek  

dan DayaTarik Wisata 

Yunia Rahmawati, S.S 

198706032014032002 

PLT Ka. Seksi Akomodasi 

Eko Y Nainggolan, S.S 

198709012014032002 

PLT Ka. Seksi 

Pengembangan Destinasi 

Pariwisata 

 

PLT Ka. Seksi Usaha Rumah 

Makan, Bar dan Restoran 

Arista Theresia, S,S.Sos 

198203292014032001 

 

PLT Ka. Seksi Rekreasi dan 

Hiburan Umum 
PLT Ka. Seksi Bina Lingkungan 

Pariwisata 

UPTDDestinasi Wisata Pulau 



67 

 

 

 

C. Gambaran Umum Kawasan Tanjung Setia 

 

 

Salah satu objek wisata pantai yang sudah dikenal banyak orang adalah Objek 

Wisata Pantai Tanjung Setia.Objek Pantai Tanjung Setia berada di Desa 

Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.Perjalanan 

menuju Objek Wisata Pantai Tanjung Setia, dapat ditempuh dengan 

kendaraan.Jarak dari Ibukota Kabupaten menuju Objek Wisata Pantai 

Tanjung Setia sekitar 35 Km, sedangkan dari Ibukota Provinsi Lampung 360 

Km. 

Apabila menggunakan kendaraan pribadi dapat ditempuh melalui dua rute. 

Rute pertama dari Kota Bandar Lampung melalui Jalan Trans Sumatera 

Lintas Barat menuju Kota Agung, Tanggamus dan berakhir di Tanjung Setia 

dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Sedangkan rute lainnya melalui Jalan 

Trans Sumatera Lintas Barat menuju Lampung Utara, Kota Liwa, Kota Krui, 

dan berakhir di Tanjung Setia dengan waktu tempuh sekitar 6-8 jam. 

Sepanjang perjalanan menuju Tanjung Setia akan melewati pegunungan 

Bukit Barisan dengan lereng dan jalan berkelok-kelok yang indah dan 

menakjubkan.Lokasi Pantai Tanjung Setia berhadapan langsung dengan 

Samudera Hindia sehingga memiliki karakteristik gelombang yang panjang, 

tinggi, dan konstan.Kondisi ini membuat Pantai Tanjung Setia sering disebut 

sebagai salah satu pantai terbaik di dunia, terutama oleh para peselancar 

mencanegara.Ombaknya yang pada bulan Juni hingga Agustus mencapai 

ketinggi 6-7 meter dengan panjang sekitar 200 meter membuat banyak 

peselancar betah berlama-lama di Pantai Tanjung Setia. 
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Selain berselancar, Pantai Tanjung Setia juga menawarkan berbagai kegiatan 

lain yang juga menarik, seperti: menyelam, berenang, memancing ikan tuna 

dan blue marlin atau iwa tuhuk di lepas pantai, berjemur, berkemah, outbond 

atau sekadar menikmati keindahan alam disekitar pantai yang berpasir putih 

sambil menunggu matahari terbenam (sunset). Seperti objek-objek wisata 

pada umumnya di Indonesia, Pantai Tanjung Setia pun memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai, seperti: rumah makan, rental mobil dan motor, 

camp surfing, penginapan. 

Daya tarik pantai Tanjung Setia tersebut menjadi nilai lebih untuk 

mengundang wisatawan berkunjung.Seiring berjalannya waktu, kedatangan 

para wisatawan ini memberikan dampak bagi kehidupan sosial 

masyarakat.Adanya interaksi antara wisatawan dengan masyarakat 

memberikan pengaruh baik dari segi perekonomiannya.Wisatawan yang 

datang berkunjung pasti membutuhkan berbagai hal yang dapat membantu 

mereka dalam kegiatan wisatanya.kebutuhan para wisatawan ini yang disebut 

peluang bagi masyarakatsetempat untuk karena masyarakat dapat menjual 

produk atau jasa yang wisatawan butuhkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta Administrasi Tanjung Setia 
Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2016 
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Fasilitas penunjang kegiatan pariwisata pada awalnya belum tersedia di Objek 

Wisata Pantai Tanjung Setia. Wisatawan yang berkunjung biasanya 

mendapatkan berbagai kebutuhan mereka dari desa lain yang sudah 

menyediakan. Setelah adanya kesadaran akan hal ini, masyarakat setempat 

mulai memikirkan bagaimana untuk menyediakan berbagai kebutuhan 

tersebut. fasilitas penunjang yang pertama kali ada adalah penginapan. 

Penginapan tersebut dibangun oleh orang berkebangsaan Amerika setelah 

banyak wisatawan mancanegara yang mulai berdatangan.Setelah beberapa 

tahun, muncul penginapan- penginapan baru yang berada di sekitar Objek 

Wisata Pantai Tanjung Setia hingga sampai saat ini terdapat 14 

penginapan.Setelah adanya penginapan- penginapan di Objek Wisata Pantai 

Tanjung Setia, objek wisata ini menjadi populer di kalangan para 

wisatawan.Lambat laun semakin banyak wisatawan yang berdatangan baik 

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. 

Kehadiran penginapan-penginapan tersebut seolah menjadi awal dari muncul- 

nya berbagai fasilitas penunjang lainnya, baik yang disediakan oleh 

pemerintah maupun yang disediakan sendiri oleh masyarakat 

setempat.Pemerintah mulai menata Objek Wisata Pantai Tanjung Setia dan 

memberikan identitas tertentu agar mudah dikenali serta menunjuk pengelola 

objek wisata tersebut.masyarakat juga tidak ketinggalan dengan membuka 

berbagai jenis usaha baru seperti rumah makan, toko alat selancar, dan 

warung-warung kelontong disekitar objek wisata tersebut. Serta infrastruktur 

jalan yang memadai untuk para wisatawan perlu menjadi perhatian khusus 

mengingat jalan merupakan kebutuhan penting bagi wisatawan. 
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1. Kondisi Geografis 
 

1. Batas Wilayah Desa Tanjung Setia 

 

Wilayah Desa Tanjung Setia merupakan bagian wilayah Kecamatan 

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Secara administratif Desa 

Tanjung Setia memiliki batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Dalam. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Biha. 

Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Marga. 

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. 

(Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2016) 

 

2. Luas Wilayah Desa Tanjung Setia 

 

Tanjung Setia (05°18’00” LS - 104°00’00”) masuk kedalam wilayah 

aministrasi kecamatan pesisir selatan.Morfologi pantai ini datar 

hingga landai (2% - 8%), karakteristik garis pantai teluk ini terdiri 

dari pasir, kerikil, dan kerakal. 

Jenis penggunaan tanah di wilayah Desa Tanjung Setia terdiri dari dua 

bagian besar yaitu penggunaan tanah untuk kawasan budidaya dan 

non budidaya atau kawasan lindung. Bila dilihat secara parsial maka 

dari luasan wilayah Desa Tanjung Setia seluas 2500 Ha umumnya di 

dominasi oleh penggunaan lahan perkebunan dengan luas 1500 Ha 

dari luas seluruh wilayah Desa. 

Kemudian menyusul jenis penggunaan tanah persawahan dan 

perumahan penduduk dengan luasan 900 Ha dari luas seluruh wilayah 
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Desa, dan yang terkecil adalah penggunaan untuk daerah zona wisata 

yaitu dengan luas 100 Ha. 

3. Orbitasi Desa Tanjung Setia 

 

Secara keseluruhan luas wilayah yang dimiliki Desa Tanjung Setia 

yaitu 2,500 ha/m2 yang terdiri atas luas pemukiman, luas persawahan, 

luas perkebunan, luas kuburan, luaspekarangan, luas taman, luas 

perkantoran dan luas prasarana umum lainnya. Sedangkan orbitasi 

atau jarak tempuh desa adalah: 

Jarak dari Desa Tanjung Setia ke Ibukota Kecamatan adalah 5 km. 

Jarak dari Desa Tanjung Setia ke Ibukota Kabupaten adalah 36 km. 

Jarak dari Desa Tanjung Setia ke Ibukota Provinsi adalah 360 km. 

(Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2016) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 7.Peta Penggunaan Lahandi Desa Tanjung Setia 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2016 
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4. Iklim dan Keadaan Tanah Desa Tanjung Setia 

Curah hujan rata-rata mencapai 0,3 mm, suhu rata-rata harian 20
0
C 

dan Desa Tanjung Setia berada pada ketinggian 5 meter dari 

permukaan laut. Sementara jenis tanah yang ada pada Desa Tanjung 

Setia sebagian besar adalah tanah lempungan sehingga cocok untuk 

aktivitas pertanian dan persawahan penduduk dan sedikit tanah pasir. 

 

5. Potensi Wisata Desa Tanjug Setia 

Potensi wisata adalah wisata alam yang merupakan ciptaan manusia, 

tata hidup seni-budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan 

alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Potensi wisata 

pada Desa Tanjung Setia dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 7. Potensi wilayah Desa Tanjung Setia  
 

No Potensi Wilayah Luas 

1 Laut(wisata pulau, taman laut, situs 60 Ha 

 sejarah bahari, pantai dll)  

2 Argowisata 40 Ha 

   

 Jumlah 100 Ha 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan PesisirSelatan Kabupaten Pesisir 
Barat Tahun 2016 

 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa potensi wisata pada Desa 

Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat 

terdiri dari wisata laut (wisata pulau, taman laut, situs sejarah bahari, 

pantai dll) seluas 60 Ha dan Argowisata seluas 40 Ha, dengan 

demikian banyaknya daya tarik di Desa Tanjung Setia terutama di 

sektor pariwisata pantaibahari. 
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Banyaknya WNA yang berdatangan ke Desa Tanjung Setia hanya 

ingin melihat keindahan ombak laut Desa, terlepas dari keindahan 

wisata bahari, WNA sudah memiliki cotage yang dibangun diatas 

tanah Desa Tanjung Setia atas kepemilikan pribadi dengan 

mengatasnama istri dari WNA yang berkebangsaan Indonesia, tanah 

yang dimiliki WNA ± 20 Ha dengan demikian lokasi pinggiran pantai 

Desa Tanjung Setia yang sangat diminati oleh WNA untuk berbisnis 

dan mendirikan rumah tempat tinggal. 

 

2. Kondisi Demografi  

Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Tanjung Setia adalah 1.272 

orang yang terdiri dari 784 kepala keluarga.Untuk lebih jelasnya 

mengenai kondisi demografi Desa Tanjung Setia berikut diuraikan 

komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat 

pendidikan, mata pencaharian, dan suku. 

 

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

Untuk mengetahui gambaran penduduk Desa Tanjung Setia 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 8.Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan 
Jenis Kelamin  

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. Laki-laki 569 44,73% 

2. Perempuan 703 55,27% 

 Jumlah 1.272 100% 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 
Barat Tahun 2016 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk Desa 

Tanjung Setia adalah 1.272 orang yang terdiri atas laki-laki berjumlah 

569 atau 44,73% dan perempuan berjumlah 703 atau 55,27%. Dengan 

demikian diketahui bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin 

perempuan lebih banyak dari pada penduduk berjenis kelamin laki-

laki. 

 

2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur  

Penduduk adalah orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam 

wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama. Untuk 

mengetahui gambaran penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan 

umur dapat dilihat pada tabel berikut:  

  
Tabel 9.Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia Berdasarkan Umur  

 

No. Umur Jumlah Persentase (%) 

1. 0-6 tahun 216 16,98% 

2. 7-12 tahun 167 13,13% 

3. 13-18 tahun 205 16,15% 

4. 19-24 tahun 160 12,58% 

5. 25-55 tahun 280 22,01% 

6. 56 keatas 244 19,18% 

 Jumlah 1.272 100% 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 
Barat Tahun 2016 

 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa golongan umur mayoritas 

pada penduduk Desa Tanjung Setia berada pada kelompok umur 25-

55 tahun yang berjumlah 280 orang atau 22,01% dan golongan umur 

minoritas berada pada kelompok umur 19-24 tahun yang berjumlah 

160 orang atau 12,58% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada. 
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3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Suku 

Kelompok etnis adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau 

kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena 

keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.Anggota-anggota 

suatu kelompok etnik meiliki kesamaan dalam hal sejarah 

(keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, 

serta adat-istiadat dan tradisi. Untuk mengetahui gambaran penduduk 

DesaTanjung Setia berdasarkan suku atau kedaerahan penduduknya 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 10. Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia Berdasarkan Suku  
 

No. Suku Jumlah Persentase (%) 

1. Lampung 1.040 81,76% 

2. Jawa 129 10,14% 

3. Sunda 75 5,90% 

4. Minang 2 0,16% 

5. Semendo/Ogan 20 1,57% 

6. Banjar 3 0,24% 

7. Bugis 3 0,24% 

 Jumlah 1.272 100% 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2016 

 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa 

Tanjung Setia beretnis Lampung, suku lampung ini merupakan 

penduduk asli Desa Tanjung Setia yang berjumlah 1.040 orang atau 

81,76% dari keseluruhan jumlah penduduk. Suku atau etnis lain yang 

mendiami Desa Tanjung Setia adalah penduduk pendatang yang 

terdiri atas suku jawa, sunda, minang, semendo/ogan, banjar dan 

bugis. 
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4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang 

dimiiki oleh seseorang melalui pendidikan forma yang dipakai oleh 

pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan .Untuk 

mengetahui gambaran penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan 

tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:  

 
Tabel 11. Komposisi Penduduk Desa Tanjung Setia Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan  
 

No. Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1. TK 145 11,40% 

2. SD 240 18,87% 

3. SLTP/Sederajat 280 22,01% 

4. SMA/Sederajat 230 18,08% 

5. Diploma 120 9,43% 

6. SI 101 7,94% 

7. S2 40 3,14% 

8. Tidak sekolah 116 9,12% 

 Jumlah 1.272 100% 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 
Barat Tahun 2016 

 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa 

Tanjung Setia adalah tamatan SLTP/Sederajat yang berjumlah 280 

orang atau 22,01% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada, 

namun pada Desa Tanjung Setia juga masih terdapat penduduk yang 

tidak mengenyam pendidikan yang berjumlah 116 orang atau 9,12%. 

 

5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  
 
 

Mata pencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh 

taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah 

lainnya berbeda satu dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan 
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demografinya. Untuk mengetahui gambaran penduduk DesaTanjung 

Setia berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:  

 
Tabel 12.Komposisi Penduduk DesaTanjung Setia Berdasarkan 

Mata Pencaharian  
 

No. Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 

1. Petani 690 54,25% 

2. PNS 155 12,19% 

3. Nelayan 223 17,53% 

4. Wiraswasta 204 16,04% 

 Jumlah 1.272 100% 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 
Barat Tahun 2016 

 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Tanjung 

Setia dominan bermata pencaharian sebagai petani, dengan jumlah 

penduduk yang berkerja sebagai petani mencapai 690 orang atau 

52,22%. Penduduk Desa yang berada di daerah pesisir ini juga ada 

yang bermata pencaharian sebagai nelayan, wiraswasta dan PNS. 

 

6. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama  
 
 

Agama merupakan ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada 

tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia antara manusia serta manusia dengan lingkungan. 

Keadaan penduduk Desa Tanjung Setia berdasarkan agama yang 

dianut, dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 13. Keadaan Penduduk Desa Tanjung Setia Menurut Agama  
 

No Agama Jumlah 

1. Islam 1.266 

2. Kristen 6 

3. Katholik 0 



78 

 

 

 

4. Budha 0 

5. Hindu 0 

 Jumlah 1272 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa 

TanjungSetia mayoritas memeluk agama islam dengan jumlah 

pemeluk agama1.266 orang dan 6 orang pemeluk agama kristen. 

 

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Setia  
 

1. Kepala Desa  
 
 

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Tanjung Setia dari 

calon yang memenuhi syarat.Kepala Desa memimpin 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang 

ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa 

bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada 

Camat. Secara rinci dapat diketahui bahwa tugas Kepala Desa, yakni: 

 

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  

 
2. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang :  

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.  

b. Mengajukan Rancangan PERDES  
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c. Menetapkan PERDES yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD  

d. Membina kehidupan masyarakat dan perekonomian Desa.  

e. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.  

 

2. Perangkat Desa  

 

1. Juru Tulis  

 

Kedudukan dari Juru Tulis Desa Tanung Setia yaitu sebagai staf 

pembantu Kepala Desa tugasnya yaitu menjalankan administrasi 

pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta 

memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. 

2. Kepala Urusan  

 

Kedudukannya yaitu sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam 

bidang tugasnya.Tugaa utamanya yaitu menjalankan kegiatan-

kegiatan sekretaris Desa dalam bidang tugasnya masing-masing. 

Kepala Urusan di Desa Tanjung Setia ada 3 yaitu Kepala Urusan 

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Urusan Bidang 

Administrasi dan Umum. Adapun tugas dari masing-masing Kepala 

Urusan di Desa Tanjung Setia yaitu:  

 

3. Kepala Urusan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
 
 

1. Merumuskan progam kegiatan Sub Tata Pemerintahan Desa 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;  

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan 

tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;  

3. Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;  

4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan instansi terkait baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja 

yangoptimal. 

5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Bupati di 

bidang Tata Pemerintahan Desa.  

6. Melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa.  

7. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

melakukan inventarisasi permasalahan yang muncul dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa.  

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan.  
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10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas.  

 

4. Kepala Urusan Bidang Ekonomi Pembangunan  
 
 

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan 

potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan 

pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan 

pelaksanaan tugas pembantuan. Dimana kepala urusan pembangunan 

mempunyai fungsi sebagai berikut;  

1. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan 

ekonomi masyarakat.  

2. Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan. 

3. Pengelolaan tugas pembantuan.  

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  

 

5. Kepala Urusan Bidang Administrasi dan Umum  

 

1. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan 

proses surat menyurat beserta pengirimannya.  

2. Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan 

Kepala Desa.  

3. Mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu, kebutuhan 

kantor, penyimpanan dan pemeliharaannyan menyimpan, 

memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-

buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi. 
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4. Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada 

semua urusan.  

5. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan 

sebagainya. 

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang 

umum. 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik  

 
Berdasarkan uraian diatas, adapun struktur organisasi pemerintah Desa 

Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat 
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4. Sosial Politik Desa Tanjung Setia  
 

 

1. Organisasi Sosial Masyarakat 
 
 

Organisasi sosial merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh 

masyarakat.Baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum, yang berfungsi sebagai saran partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan bangsa dan negara.Sebagai makhluk yang selalu hidup 

bersama-sama. Beberapa Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang 

terdapat di Desa Tanjung Setia diantaranya : 

 

Tabel 14. Organisasi yang terdapat di Desa Tanjung Setia  
 

NO  Jenis Organisasi  Jumlah Anggota 

1 LKPM 3 Orang 

2 PKK 5 Orang 

3 Karang Taruna 25 Orang 

4 Kelompok Tani 15 Orang 

5 Lembaga Adat 9 Orang 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2016 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa organisasi yang 

terdapat di Desa Tanjung Setia terdiri dari LKPM, PKK, Karang 

Taruna, Kelompok Tani, Lembaga Adat. 

 

2. Sarana dan Prasarana DesaTanjung Setia  
 
 

Sarana merupakan Beberapa fasilitas umum yang berguna untuk 

menunjang kehidupan masyarakat Desa dan untuk memenuhi fasilitas 

masyrakat dalam kehidupan sehari-hari, adapaun sarana yang terdapat 

pada Desa Tanjung Setia diantaranya:  



85 

 

 

 

Tabel 15. Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Setia  
 

No. Jenis Nama Jumlah Unit  

1 Perkantoran Kantor Peratin 1  

2  SD/sederajat 1  

3 Peribadatan Masjid 3  

Surau/Mushola 2 
 

 

4 Olahraga Lapangan Bulu Tangkis 1  

Lapangan Volley 1 
 

 

5 Kesehatan Puskesmas 1  

6 Transportasi Jalan aspal 13 km  

Jalan tanah 3 km 
 

 

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 
Barat Tahun 2016 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sarana yang terdapat 

di Desa Tanjung Setia yang terdiri dari kantor pertanian, SD, Masjid, 

Mushala, Lapangan Voley, Puskesmas, Jalan Aspal, Jalan tanah, 

dalam hal ini terlihat jelas bahwa saran yang terdapat di Desa Tanjung 

Setia masih sangat minim fasilitas, hal ini dapat dilihat dari jumlah 

fasilitas yang berada di Desa Tanjung Setia. 

 

 

D. Gambaran Umum POKDARWIS Setia Wisata 

 

 

Kelompok Sadar Wisata (selanjutnya disebut “Pokdarwis”) ini diberi nama 

Setia Wisata berasal dan terdiri dari individu-individu yang memiliki minat  

dan peduli pada pengembangan potensi wisata lokal yang berbasis di desa. 

Pokdarwis ini didirikan pada tanggal 26 Mei 2013. Pengurus Pokdarwis Setia 

Wisata berkedudukan di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat dengan Alamat sekretariat di Jalan Lintas Barat Desa 

Tanjung Setia. 
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Pokdarwis Setia Wisata mempunyai tujuan menghimpun potensi yang ada 

bersama-sama mengupayakan kesejahteraan anggota menunjang pemerintah 

dalam menangani permasalahan/ isu-isu bidang kepariwisataan yang ada di 

tingkat lokal dan dalam masyarakat, mempelopori pengembangan beragam 

potensi wisata di lingkungan terdekat, serta melestarikan nilai-nilai seni, 

budaya, adat dan sejarah lokal yang mendukung kemajuan di bidang 

kepariwisataan yang berdampak positif secara ekonomi dan sosial pada 

masyarakat. 

 

Struktur organisasi Pokdarwis Setia Wisata Desa Tanjung Setia adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembina/Penasehat 

2. Pengurus harian yang terdiri dari: 

a.  Ketua 

b. Wakil Ketua 

c. Sekretaris 

d. Bendahara 

e. Anggota (yang terdiri dari seksi masing-masing bidang). 

Adapun struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 9. Struktur Organisasi Pokdarwis Setia Wisata 

Sumber: Dokumen Organisasi Tahun 2013 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasann Implementasi Kebijakan 

Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat dengan fokus pembangunan infrastruktur jalan dan 

pembangunan penginapan dinilai menggunakan tolak ukur teori 

implememtasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn 

belum terlaksana dengan baik. Adapun variabel tersebut antara lain: 

 

1. Standar dan tujuan kebijakan 

Standar dan tujuan kebijakan tertuang dalam RIPPDA Kabupaten Pesisir 

Barat. Di dalam RIPPDA tersebut standar/ukuran yang ditetapkan adalah 

arahan pengembanga fisik berupa pembangunan infrasrtuktur jalan namun 

kenyataannya pembangunan jalan ini belum berhasil, sedangkan 

pembangunan penginapan sudah berhasil. Adapun tujuan dari kebijakan 

ini telah dipahami oleh para pelaksana kebijakan yaitu ditujukan pada 

pengembangan kegiatan rekreasi pantai yang mengarah ke pelestarian 

alam pantai dan kesejahteraan masyarakat. 
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2. Sumber daya 

Sumber daya dalam implementasi pegembangan objek wisata Pantai 

Tanjung Setia dapat dikatan belum optimal, hal ini dikarenakan masih 

minimnya profesionalisme pegawai dan minimya sumber dana yang 

dibutuhkan. 

 

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

Dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan objek wisata 

Pantai Tanjung Setia, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terjalin secara 

baik hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan baik secara 

formal (sosialisasi) maupun informal (diskusi) namun dengan intensitas 

yang kurang. 

 

4. Karakteristik Agen Pelaksana 

Struktur birokrasi di pemerintahanan Kaupaten Pesisir Barat terkoordinasi 

dengan baik dalam menjalankan tugas untuk menopang pengembangan 

objek wisata Pantai Tanjung Setia baik itu secara internal maupun 

eksternal Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.  

 

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Kondisi lingkungan eksternal dalam pengimplementasian kebijakan 

pengambangan objek wisata Pantai Tanjung Setia dalam arahan 

pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan dan 

pembangunan penginapan terlihat sangat mendukung, sehingga tidak ada 

lagi alasan penentangan dari lingkungan eksternal kebijakan ini.  
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6. Sikap/kecenderungan para pelaksana 

Sikap dari para pelaksana kebijakan pengembangan objek wisata Pantai 

Tanjung Setia jika dilihat dari sisi Dinas Pariwisata dapat dikatan belum 

optimal hal ini dilihat dari sikap penerimaan para pegawai tentang 

kebijakan yang telah dirumuskan. Hal ini terjadi akibat adanya komponen 

pendukung yang dirasakan belum memenuhi kebutuhan dalam 

pengimplementasian kebijakana yaitu kurangnya sumber daya keuangan 

dalam menjalankan kebijakan tersebut terutama dalam hal pembangunan 

jalan.  

 

 

B. Saran 

 

 

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sudah seharusnya memberikan 

perhatian yang lebih dalam mengembangkan pariwisata di Pantai 

Tanjung Setia dalam hal meningkatkan kualitas akses jalan yang menjadi 

kebutuhan utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata 

Pantai Tanjung Setia. 

 

2. Pemerintah seharusnya memprioritaskan penambahan  pegawai yang 

memiliki kompetensi dibidang kepariwisataan untuk mengatasi masalah 

terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia dibidang 

kepariwisataan.  

 

3. Pemeritah KabupateN Pesisir Barat sudah seharusnya memprioritaskan 

penganggaran perbaikan infrastruktur jalan guna mengantisipasi kondisi 

serta permasalahan yang timbul akibat kurangnya pendanaan, maka 
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dalam hal ini peran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sangat 

dibutukan. Sehingga dana yang berasal dari APBD dapat digunakan 

seefektif mungkin dalam kaitannya dengan kegiatan sektor lainnya. 

Disamping itu, perlu diupayakan mengurangi ketergantungan dana 

pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN). Agar secara 

politis upaya desentralisasi (peningkatan kewenangan) Pemerintah  

 

4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Desa Tanjung Setia dan 

instansi terkait  perlu meningkatkan kualiitas sumber daya manusia 

dengan lebih intensif serta memberikan pelatihan internal organisasi 

tentang pengembangan pariwisata atau melibatkan para akademisi yang 

berkompeten di bidang pariwisata untuk meningkatkan pengembangan 

objek wisata Pantai Tanjung Setia  

 

5. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan keterpaduan program antar 

instansi terkait dalam pengembangan Wilayah Pantai Tanjung Setia 

dengan mengadakan forum-forum dan pembuatan laporan untuk 

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan 

pariwisata di Pantai Tanjung Setia. 

 

6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu menjalin kerjasama 

institusional dengan pemerintah di kabupaten lain ataupun provinsi lain 

dalam pengembangan pariwisata di Pantai Tanjung Setia terkait 

peningkatan kualitas akses jalan, pemberdayaan masyarakat dan 

memberikan kesadaran pentingnya mencintai lingkungan. 
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