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Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH 

 

A B S T R A K 

 

 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha 

Pariwisata Kota Tanjungpinang dibuat dengan menimbang bahwa dengan 

semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan khususnya di Kota 

Tanjungpinang yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, 

sosial, dan budaya dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan 

investasi serta pelestarian budaya bangsa sehingga Pemerintah Kota 

Tanjungpinang perlu melakukan pembinaan serta pengendalian terarah dan 

berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan diwilayah Kota Tanjungpinang. 

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan iklim usaha dibidang 

kepariwisataan didaerah yang sehat, dinamis serta menjunjung tinggi nilai nilai 

budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat daerah. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Konsep operasional yang digunakan 

yaitu menurut Van Meter Van Horn. Dalam penelitian ini informannya diambil 5 

orang pegawai yang khusus menangani pembinaan usaha pariwisata. Teknik 

analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata 

Kota Tanjungpinang Oleh  Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota 

Tanjungpinang sudah berjalan baik. 

Saran yang diberikan, sehubungan penelitian yang dilakukan, yaitu 

Seharusnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangjuga 

memberitahukan tentang isi peraturan kepada para pengusaha agar mereka dapat 

mengetahui tujuan dari Perda tersebut. Kegiatan yang dilakukan untuk menarik 

wisatawan sebaiknya dilakukan dengan jadwal-jadwal yang lebih terencana Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan seharusnya lebih sering melakukan kegiatan yang 

melibatkan masyarakat untuk menarik wisatawan datang ke Kota Tanjungpinang. 

 

 

Kata Kunci :  Pariwisata, Peraturan Daerah 
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IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REGULATORY POLICY 

TANJUNGPINANG NO. 6 OF 2008 ON BUSINESS TOURISM 

TANJUNGPINANG BY DEPARTMENT OF TOURISM AND CREATIVE 

ECONOMY TANJUNGPINANG 

 

ADITIYO HARDIYANTO 
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH 

 

A B S T R A C T 

 

 

Regional Regulation No. 6 of 2008 Tanjungpinang on Tourism Business 

Tanjungpinang made by weighing that with the increasing implementation of 

tourism businesses, especially in Tanjungpinang that have strategic significance 

in the development of economic, social, and culture can encourage increased 

employment, investment growth and the preservation of cultural nation so that 

government Tanjungpinang need to provide guidance and directional control and 

sustainable tourism businesses in the region to Tanjungpinang. The purpose of 

this local regulation is to create a business climate in the field of tourism in areas 

of healthy, dynamic and uphold the cultural values, moral / religious and regional 

public decency. 

 This research is descriptive. Operational concepts used are according to 

Van Meter Van Horn. In this study informant taken 5 employees who specializes 

in tourism business coaching. Data analysis techniques used descriptive 

qualitative. 

 These results indicate that the implementation of the Regional Regulatory 

Policy Tanjungpinang No. 6 of 2008 on Business Tourism Tanjungpinang By 

Department of Tourism and Creative Economy Tanjungpinang been running well. 

 Advice given, in respect of research conducted, which should have been 

the Department of Tourism and Creative Economy City Tanjungpinangjuga 

inform about the content of regulations to employers so that they can know the 

purpose of the regulation. Activities undertaken to attract tourists should be done 

with the schedules more planned Department of Tourism and Culture should more 

often engage in activities that involve the community to attract tourists to come to 

Tanjungpinang. 

 

 

Keywords : Tourism, Regional Regulation 
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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PARIWISATA KOTA 

TANJUNGPINANG OLEH  DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF KOTA TANJUNGPINANG 

 

 

A. Latar Belakang 

 Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia 

adalah melalui peningkatan daya saing pariwisata guna meningkatkan penerimaan 

devisa. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan 

efektivitas promosi dan pengembangan produk-produk wisata, serta meningkatkan 

sinergi jasa pelayanan pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu 

industri terbesar didunia dan bergerak paling dinamis, seiring dengan terjadinya 

era globalisasi serta teknologi yang mendukung kemudahan seseorang untuk dapat 

melakukan perjalanan wisata. Hal inilah yang menyebabkan industri pariwisata 

tetap dapat menjadi sektor yang menjanjikan dimasa yang akan datang, meskipun 

industri pariwisata, meskipun industri pariwisata sangat rentan terhadap berbagai 

isu dan kondisi memberikan implikasi langsung terhadap perkembangan situasi 

yang disebabkan oleh faktor politik dan keamanan. 

Urusan kepariwisataan yang semakin luas perlu dikelola, dibina, diawasi, 

dikendalikan dengan sebaik-baiknya karena didalamnya banyak terlibat berbagai 

kalangan yakni dunia usaha, wisatawan, masyarakat, dan pemerintah Kota 

Tanjungpinang. Didalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat Kota Tanjungpinang kontribusi usaha pariwisata cukup besar 

mengingat usaha pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai daya tahan 

dalam menghadapi perubahan kondisi perekonomian. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya Kota Tanjungpinang 

berdasarkan ketetapan pemerintah dan telah mengatur menetapkan dengan 

peraturan daerah Kota Tanjungpinang yaitu dalam Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata Kota 

Tanjungpinang. Maksud dari peraturan pemerintah ini adalah memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang 

menunjang perkembangan/ pertumbuhan daerah dalam hal ini dititik beratkan 

pada administrasi pengelolaan usaha pariwisata. 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang dibuat dengan menimbang bahwa dengan 

semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan khususnya di Kota 

Tanjungpinang yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, 

sosial, dan budaya dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan 

investasi serta pelestarian budaya bangsa sehingga Pemerintah Kota 

Tanjungpinang perlu melakukan pembinaan serta pengendalian terarah dan 

berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan diwilayah Kota Tanjungpinang. 

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan iklim usaha dibidang 

kepariwisataan didaerah yang sehat, dinamis serta menjunjung tinggi nilai nilai 

budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat daerah. Tidak hanya itu tujuan 

peraturan daerah ini dibuat untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan 

usaha pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua 

pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan 

dan Pariwisata Tentang Tata Cara pendaftaran usaha pariwisata. 



5 

 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang mempunyai 

tugas mengumpulkan dan menyusun program dan upaya bahan pembinaan objek 

wisata, menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan objek wisata 

sesuai dengan kesepakatan pemerintah, memelihara dan mengembangkan produk 

wisata sebagai objek dan daya tarik wisata, melaksanakan pemantauan terhadap 

objek wisata. Dari tugas pokok Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 

Tanjungpinang jelas bahwa dinas ini merupakan implementor dari Perda No 6 

tahun 2008 tentang usaha pariwisata kota Tanjungpinang. 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 pada bab X (sepuluh) berisi 

pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelola dan tenaga kerja 

pariwisata di Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kota Tanjungpinangdan Pariwisata atas nama Walikota. Pembinaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : pemberian izin usaha, 

pengendalian dan pengawasan peyelenggaraan usaha, pembinaan teknis 

penyelenggaraan usaha, pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja, 

pembinaan teknis pemasaran/promosi, pemberian penghargaan bagi usaha dan 

tenaga kerja pariwisata yang berpartisipasi. 

 Didasari akan fenomena-fenomena di atas, maka penulis berkeinginan 

mensganalisis permasalahan tersebut kedalam sebuah usulan penelitian dengan 

judul : “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA 

TANJUNGPINANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG USAHA 

PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG OLEH  DINAS PARIWISATA 

DAN EKONOMI KREATIF KOTA TANJUNGPINANG)”. 
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B. Landasan Teoritis 

Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan 

kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi 

kebijakan sebagai langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah 

akhir”. 

Menurut Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai 

makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur 

dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 

meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan 

fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, 

suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Dunn(2000:109) menjabarkan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih 

hubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan 

pejabat pemerintah yang diformulasikan ke dalam bidang-bidang kesehatan, 

kesejahteraan sosial, ekonomi, dll. Implementasi kebijakan merupakan tahap 

kedua setelah pembuatan atau pengembangan kebijakan. Nugroho (2003:158) 

mengemukakan bahwa: 

  “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu 

ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai 

sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh 

keputusan-keputusan kebijaksanaan.”  
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 Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari 

kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan. 

Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan 

tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut  

Edwards III (Subarsono 2008 : 90 ) ada empat variabel dalam implementasi 

kebijakan publik yaitu : 

1. Komunikasi 

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan 

sasaarn kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target 

group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi 

implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah factor 

penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif. 

3. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis 

4. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam 

birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan 

efektif.  

 

 Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa : 

“implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-

keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha 
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untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional 

dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk 

mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan”. 

 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan 

implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau 

lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan progam 

yang telah ditetapkan sehingga program tersebut menimbulkan dampak terhadap 

tercapainya tujuan. 

 Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 1997:68-69) merumuskan “Proses 

implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci: “Implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang 

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif 

yang penting atas keputusan badan peradilan.  Lazimnya keputusan tersebut 

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran 

yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses 

implementasinya”. 

Implementasi kebijakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn 

Dari beberapa definisi Implementasi Oleh beberapa pakar public policy di 

atas, pandangan Van Meter dan Van Horn memiliki analisis dan penekanan yang 

implementasi kebijakan pada dua faktor penting yakni sebagai aktor implementasi 

kebijakan dalam hal ini pejabat publik dan organisasi pemerintahan yang memiliki 

otoritas untuk melakukan implementasi kebijakan tersebut.  
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Model yang ditawarkan oleh Van Meter Van Horn bergerak menjadi 

sebuah model proses implementasi. Pendekatan-pendekatan sebelumnya meski 

dianggap sangat membantu memahami proses implementasi, namun sangat 

kurang dalam kerangka teoritik. pentingnya membedakan isi (content) kebijakan, 

karena efektifitas implementasi akan sangat bervariasi bergantung tipe dan issu 

kebijakan tersebut, karena faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi 

juga akan sangat berbeda. Menurut mereka  tipe kebijakan akan memerlukan 

karakteristik proses, struktur dan hubungan antar berbagai faktor yang berbeda-

beda pula dalam implementasinya.  

Meski model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan 

pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan, namun 

pendekatan mereka terkatagori pendekatan Top-down, sebab  mereka mengatakan 

bahwa standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan pada implementor melalui 

jaringan interorganisasional, atau dengan perkataan lain, yang terpenting adalah 

para implementor memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan, bukan turut menentukan tujuan dan standar tersebut. 

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter 

dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of policy implementation. Proses 

implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi 

kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja 

implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan 

berbagai variabel. Ada enam variable yang menurut Van Metter dan Van Horn , 

yang mempengaruhi implementasi adalah : 
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1. Ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika 

ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang 

mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan  

kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit 

memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan 

berhasil. 

2. Sumber daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan 

proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas 

sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari 

sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit 

untuk diharapkan. 

3. Karakteristik agen pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. 

Hal ini sangat penting karena kinerja Implementasi kebijakan akan sangat 

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksanannya. 



11 

 

4. Sikap/ kecenderungan ( disposition ) para pelaksana  

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi 

oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga 

setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka 

rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah 

kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil 

keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) 

kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.  

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.  

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang 

keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya 

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi 

lingkungan eskternal. 

C. Hasil Penelitian 

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai 

negara sudah tidak diragukan lagi. Indonesia dengan keberagaman budaya 

merupakan tempat yang menarik bagi wisatawan sebagai alternatif tujuan wisata. 
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Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat 

meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di lokasi objek wisata. Kota 

Tanjungpinang sebagai Ibukota Propinsi Kepulauan Riau menjadi pintu gerbang 

masuknya wisatawan dan telah berkembang. Kota Tanjungpinang merupakan kota 

yang memiliki potensi wisata dengan nilai historis dan religi. Jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara (wisman) di kota Tanjungpinang selama tiga tahun 

terakhir tidak mencapai target yang diharapkan. Maka masalah yang menjadi 

topik dalam penelitian ini adalah masih belum tercapainya target jumlah 

kunjungan wisatawan di kota Tanjungpinang. Pemerintah kota Tanjungpinang 

melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangdan Pariwisata 

(Disbudpar) bertugas melaksanakan pemasaran pariwisata guna meningkatkan 

kunjungan wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Sejalan dengan pelaksanaan tugas tersebut maka Disbudpar melakukan kebijakan 

pemasaran untuk tercapainya apa yang diharapkan.  

 Peran pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai 

pelaksana pembangunan semata, saat ini harus lebih difokuskan kepada tugas-

tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang 

dilakukan oleh swasta dapat berkembang lebih pesat. Peran fasilitator disini dapat 

diartikan sebagai menciptakan iklim yang nyaman agar para pelaku kegiatan 

kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif. Promosi 

tempat tujuan wisata sangat diperlukan oleh daerah-daerah yang memiliki banyak 

potensi di tanah air. Tentunya upaya kegiatan ini menjadi sangat penting dalam 

kerangka penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.  
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Urusan Kepariwisataan yang semakin luas perlu dikelola, dibina, diawasi, 

dikendalikan dengan sebaik-baiknya karena didalamnya banyak terlibat berbagai 

kalangan yakni dunia usaha, wisatawan, masyarakat, dan pemerintah Kota 

Tanjungpinang. Didalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat Kota Tanjungpinang kontribusi usaha pariwisata cukup besar 

mengingat usaha pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai daya tahan 

dalam menghadapi perubahan kondisi perekonomian. 

1.  Ukuran Kebijakan 

 Dari hasil wawancara diketahui bahwa tujuan sudah diketahui dengan baik 

oleh para pegawai namun tidak begitu dengan para pengusaha, hal ini dapat dilihat 

para pengusaha masih banyak yang tidak mengetahui bahkan melanggar isi 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Pariwisata Kota Tanjungpinang tersebut. informasi mengenai tujuan kebijakan 

tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada 

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar 

informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan 

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang 

terkait dalam implementasi kebijakan. Jika para pengusaha sudah mengetahui 

tujuan kebijakan perda ini maka diharapkan agar Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata Kota 

Tanjungpinang yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. 
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2.  Sumber daya 

 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangmerupakan salah 

satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang kepariwisataan serta 

bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan potensi wisata yang ada di 

Kota Tanjungpinang. Berdasarkan jawaban informan dan dari observasi yang 

dilakukan dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kota Tanjungpinangsudah memiliki pengetahuan dalam melaksanakan 

pekerjaannya serta dapat menjaga serta melestarikan budaya yang ada di Kota 

Tanjungpinang dengan melakukan beberapa kegiatan yang nantinya dapat 

meningkatkan kunjungan wisata di Kota Tanjungpinang.  

 Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangdan 

Pariwisata Kota Tanjungpinang semua sudah berjalan cukup baik karena selama 

ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangsudah memberikan 

sosialisasi, memasang brosur, serta mengikuti pameran-pameran yang ada. Namun 

disisi lain banyak juga yang harusnya menjadi perhatian bagi Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangdan Pariwisata seperti mengaktifkan 

kembali website yang telah ada, memperbaharui setiap berita yang ada, dan 

menyediakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat berkenaan 

dengan tempat wisata yang ada di Kota Tanjungpinang. 

3.  Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana 

 Setelah dilakukan wawancara dengan seluruh informan maka dapat dianalisa 

bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang 
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berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangdan 

Pariwisata Kota Tanjungpinang semua sudah berjalan cukup baik karena selama 

ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangsudah memberikan 

sosialisasi, memasang brosur, serta mengikuti pameran-pameran yang ada. Namun 

disisi lain banyak juga yang harusnya menjadi perhatian bagi Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangdan Pariwisata seperti mengaktifkan 

kembali website yang telah ada, memperbaharui setiap berita yang ada, dan 

menyediakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat berkenaan 

dengan tempat wisata yang ada di Kota Tanjungpinang. 

 Secara keseluruhan  isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang Oleh  Dinas 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang sudah jelas. Hal ini 

didukung dari pernyataan para pegawai bahwa sebagian pegawai mengetahui serta 

memahami Perda tersebut. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, 

membutuhkan adanya pemahaman standart dan tujuan kebijakan dari masing-

masing individu yang bertanggung jawab melaksanakannya. Oleh karena itu 

standard dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar tidak 

menimbulkan distorsi implementasi. Jika standart dan tujuan tidak diketahui 

dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dapat 

menimbulkan salah pengertian yang dapat menghambatimplementasi kebijakan. 

4.  Sikap Pelaksana 

 Dalam  pelaksanaan kebijakan pentingnya pemberian insentif merupakan 

salah satu upaya agak pegawai dapat bekerja dengan baik serta dapat 
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memlaksanakan kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. 

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan dan informan kunci dapat 

diketahui bahwa tidak adanya insentif yang diberikan kepada pegawai dalam 

menjalankan kebijakan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh responden 

lainnya dalam wawancara bahwa tidak adanya insentif yang diberikan kepada 

pegawai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari hasil obserasi yang dilakukan 

juga diketahui bahwa insentif yang diberikan kepada pegawai sehubungan dengan 

pelaksanaan kebijakan tidak ada, hal ini dapat diketahui dari pernyataan 

responden yang mengatakan bahwa tidak adanya insentif yang diberikan 

sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Usaha Kepariwisataan 

di Kota Tanjungpinang. 

 Secara keseluruhan  isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang Oleh  Dinas 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang sudah jelas. Hal ini 

didukung dari pernyataan para pegawai bahwa sebagian pegawai mengetahui serta 

memahami Perda tersebut. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, 

membutuhkan adanya pemahaman standart dan tujuan kebijakan dari masing-

masing individu yang bertanggung jawab melaksanakannya. Oleh karena itu 

standard dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar tidak 

menimbulkan distorsi implementasi. Jika standart dan tujuan tidak diketahui 

dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dapat 

menimbulkan salah pengertian yang dapat menghambatimplementasi kebijakan. 
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5.  Struktur Birokrasi 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan dan dari hasil observasi diketahui 

bahwa memang sudah adanya SOP sebagai acuan dari Perda No 6 Tahun 2008. 

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi 

keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik. Dengan menggunakan SOP, 

para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi 

untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks 

dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan 

kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. pihak dinas sudah melakukan 

kerjasama dengan baik terhadap pihak diluar dinas yang mana bertujuan untuk 

meningkatkan potensi wisata di Kota Tanjungpinang serta nantinya akan 

memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan wisata di Kota 

Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang sangat dikenal dengan wisata sejarahnya 

yang mana hal ini tentunya memberikan ciri khas tersendiri bagi Kota 

Tanjungpinang untuk dikunjungi oleh wisatawan baik itu dari berbagai daerah 

maupun dari mancanegara yang nantinya memberikan keuntungan bagi Kota 

Tanjungpinang sendiri. 

6.  Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

 Arahan kepada masyarakat sangat penting untuk diperhatikan agar dapat 

memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan di bidang pariwisata 

khususnya di Kota Tanjungpinang yang mana dengan adanya pengarahan tersebut 

masyarakat diharap dapat menjaga lingkungan serta aset wisata yang ada yang 

nantinya dapat memberikan dampak baik terhadap peningkatan kunjungan wisata 



18 

 

di daerah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan arahan kepada masyarakat sudah dilakukan oleh 

pihak Dinas Pariwisata Kota Tanjunpinang yang dengan tujuan dapat menjaga 

lingkungan Kota Tanjungpinang agar bisa menjadi baik dan dapat meningkatkan 

potensi wisata di daerah Kota Tanjungpinang. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang Oleh  Dinas 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang belum berjalan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari :  

Tujuan sudah diketahui dengan baik oleh para pegawai namun tidak begitu 

dengan para pengusaha, hal ini dapat dilihat para pengusaha masih banyak yang 

tidak mengetahui bahkan melanggar isi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang tersebut. 

informasi mengenai tujuan kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana 

kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. pegawai 

pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinangsudah memiliki 

pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaannya serta dapat menjaga serta 

melestarikan budaya yang ada di Kota Tanjungpinang dengan melakukan 

beberapa kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan kunjungan wisata di Kota 

Tanjungpinang. Pihak Dinas juga memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
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Kota Tanjungpinangdan Pariwisata Kota Tanjungpinang semua sudah berjalan 

cukup baik karena selama ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 

Tanjungpinangsudah memberikan sosialisasi, memasang brosur, serta mengikuti 

pameran-pameran yang ada. Namun disisi lain banyak juga yang harusnya 

menjadi perhatian bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 

Tanjungpinangdan Pariwisata seperti mengaktifkan kembali website yang telah 

ada, memperbaharui setiap berita yang ada, dan menyediakan media informasi 

yang bisa diakses oleh masyarakat berkenaan dengan tempat wisata yang ada di 

Kota Tanjungpinang.  

Sudah adanya SOP sebagai acuan dari Perda No 6 Tahun 2008. Ukuran dasar 

SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-

keadaan umum diberbagai sektor publik. Dengan menggunakan SOP, para 

pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk 

menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan 

tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan 

yang besar dalam penerapan peraturan. bahwa pihak dinas sudah melakukan 

kerjasama dengan baik terhadap pihak diluar dinas yang mana bertujuan untuk 

meningkatkan potensi wisata di Kota Tanjungpinang serta nantinya akan 

memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan wisata di Kota 

Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang sangat dikenal dengan wisata sejarahnya 

yang mana hal ini tentunya memberikan ciri khas tersendiri bagi Kota 

Tanjungpinang untuk dikunjungi oleh wisatawan baik itu dari berbagai daerah 
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maupun dari mancanegara yang nantinya memberikan keuntungan bagi Kota 

Tanjungpinang sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan arahan kepada masyarakat sudah dilakukan oleh pihak Dinas 

Pariwisata Kota Tanjunpinang yang dengan tujuan dapat menjaga lingkungan 

Kota Tanjungpinang agar bisa menjadi baik dan dapat meningkatkan potensi 

wisata di daerah Kota Tanjungpinang. 

2. Saran 

1. Seharusnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 

Tanjungpinang juga memberitahukan tentang isi peraturan kepada 

para pengusaha agar mereka dapat mengetahui tujuan dari Perda 

tersebut. 

2. Kegiatan yang dilakukan untuk menarik wisatawan sebaiknya 

dilakukan dengan jadwal-jadwal yang lebih terencana 

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seharusnya lebih sering melakukan 

kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk menarik wisatawan 

datang ke Kota Tanjungpinang 
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