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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Pembangunan nasional mengisyaratkan kepada seluruh elemen masyarakat 

terhadap pentingnya pelaksanaan di semua sektor, termasuk  pariwisata. Sektor 

pariwisata merupakan salah satu penyumbang yang cukup berpengaruh di dalam 

pembangunan nasional. Sehingga penting bagi pemerintah untuk terus dapat 

memperhatikan kelangsungan dan kemajuan yang di capai di dalam pelaksanaan 

pariwisata.  

 Pariwisata sendiri mempunyai arti perpindahan orang untuk sementara dan 

dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa 

hidup dan bekerja dan melakukan kegiatan-kegiatan mereka tinggal ditempat-tempat 

tujuan tersebut (Soekadijo, 2000:3). Menurut Undang-undang No 10 tahun 2009 

menyebutkan destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam 

satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, 

fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait 

dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.  

Mengacu pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009, untuk itu Kota 

Tanjungpinang membuat Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Kepurbakalaan, Kesejarahan nilai Tradisional dan Museum yang memuat segala hal 

yang terkait dalam pengelolaan benda-benda kuno, cagar alam baik dari segi 
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perbaikan, pemeliharaan, dan kelestarian untuk dimasa yang akan datang. Adapun 

bangunan bersejarah yang membuat Kelurahan Penyengat semakin terkenal sebagai 

wisata pilgrim di Kepulauan Riau yaitu berdirinya sebuah mesjid bersejarah yang 

memiliki nilai arsitektur tinggi nan islami. Mesjid yang dapat disaksikan sampai hari 

ini adalah Mesjid Raya Sulthan Riau Penyengat yang dibangun oleh Yang Dipertuan 

Muda Raja-Raja Abdurrahman pada tahun 1831.  

Meskipun sudah beberapa kali diperbaiki, namun mesjid tersebut masih 

tampak bentuknya yang asli. Para pengunjung terkadang lebih tertarik berfoto atau 

sekedar makan bersama sehingga meninggalkan banyak sampah di mesjid tersebut. 

Semakin berkurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan, 

terutama sekitar bangunan bersejarah membuat pemerintah semakin ketat dalam 

mengeluarkan kebijakan. Hal ini lebih ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang No 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 4 yang berbunyi “meningkatkan 

kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap tinggalan budaya daerah”. 

Namun kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah tersebut, belum pernah di 

sosialisasikan kepada masyarakat Kelurahan Penyengat. Hal ini terlihat dalam 

kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan serta pelestarian 

bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang terdapat di Kelurahan Penyengat, 

sehingga kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. 

Makam-makam pahlawan yang terdapat di Kelurahan Penyengat seperti 

Makam Raja Haji Fisabilillah yang telah di nobatkan sebagai Pahlawan Nasional 
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sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 072/TK/1997. Makam 

bersejarah lainnya yaitu kompleks Makam Engku Puteri Raja Hamidah, Kelurahan 

Penyengat merupakan mas kawin yang diberikan oleh suaminya yaitu Sultan 

Mahmud Syah III.  

Dalam kompleks makam Engku Puteri terdapat makam Raja Ali Haji yang 

terkenal dengan karyanya Gurindam XII dan telah di kokohkan sebagai Bapak 

Bahasa Melayu-Indonesia dan atas jasanya yang luar biasa itu, Pemerintah Republik 

Indonesia menobatkan sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia Nomor: 

089/TK/Tahun 2004. Objek wisata pilgrim lainnya, yaitu benteng bukit kursi. 

Benteng megah peninggalan Belanda ini sudah terlihat sangat tidak menarik, terutama 

dilihat dari segi kebersihan, keindahan dan kenyamanan bagi wisatawan yang datang. 

Padahal di benteng tersebut masih terdapat beberapa benteng peninggalan Belanda 

dan pemandangan laut yang sangat indah jika dilihat dari atas benteng tersebut. 

Renovasi yang dilakukan pemerintah setahun yang lalu, tidak membuat benteng bukit 

kursi ini lebih menarik. Minimnya biaya dan atau singkatnya waktu yang diberikan 

kepada pemborong menyebabkan renovasi serta pemeliharaan bangunan bersejarah 

tersebut terbengkalai sebelum semua siap untuk dilaksanakan. 

Beberapa peninggalan situs bersejarah yang ada di Kelurahan Penyengat 

seperti: Makam Raja Ja’far, Makam Embung Fatimah, Kompleks Istana Kantor, 

Perigi Puteri, Gedung Tengku Bilik, Gedung Mesiu, Bekas Istana Bahjah, Bekas 

Istana Kedaton, Bekas Istana Laut dan Gedung Tabib yang sampai sekarang masih 
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ada meskipun sebagaian sudah tidak utuh lagi. Menurut Undang-Undang No 10 

Tahun 2009, terdapat di Pasal 24 yang menyebutkan: 

Setiap orang berkewajiban: 

1. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan 

2. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih berprilaku santun, dan 

menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. 

Keberagaman peninggalan situs-situs bersejarah yang ada di Kelurahan 

Penyengat dengan bercorakkan pariwisata pilgrim, agar dapat terus dilestarikan 

membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Penyengat 

dengan gejala-gejala sebagai berikut:  

1. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan 

kebijakan destinasi pariwisata. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini masyarakat pada umumnya dan 

pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata khususnya dalam 

pemeliharaan, pelestarian dan pengetahuan di bidang pariwisata agar dapat 

ditingkatkan. 

3. Masih kurang optimalnya fasilitas, sarana maupun prasarana pariwisata di 

Kelurahan Penyengat. 
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2. Perumusan Masalah 

   Arikunto (2002:44) “menyatakan bahwa dalam suatu penelitian, agar dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka peneliti haruslah merumuskan masalah 

dengan jelas”. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah 

menginterprestasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan pada sub sebelumnya, maka 

penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana implementasi kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan 

Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota? 

3. Tujuan dan Kegunaan   

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

 a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan destinasi pariwisata di 

Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota; 

 b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan 

implementasi kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat 

Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

2.  Kegunaan dari penelitian ini dapat di harapkan menjadi: 

a. Kegunaan teoritis yang diharapkan adalah penelitian ini dapat berguna 

dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan 

dengan pengambilan kebijakan pemerintahan, dalam penerapan 
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implementasi kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat 

Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

b. Secara praktis, menjadi kontribusi pemikiran bagi pelaksanaan pariwisata 

di Kelurahan Penyengat dengan masukan-masukan bagi aplikasi untuk 

mengembangkan dan melestarikan kekhasan daerah wisata. 

c. Secara pribadi bagi peneliti, agar dapat memberikan konstribusi wawasan 

serta menerapkan perolehan disiplin Ilmu Administrasi Negara dalam 

praktek penyelenggaraan administrasi guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

4.  Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini  penulis menggunakan metode yang  bersifat deskriptif  

kualitatif, yaitu penulis berupaya mencari fakta-fakta sesuai dengan ruang lingkup 

judul penelitian, kemudian dipaparkan secara jelas guna memberikan gambaran 

tentang implementasi kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat. 

Menurut Sugiyono (2003:11) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain”.  
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B. KERANGKA TEORI 

1.  Implementasi  

Webster merumuskan didalam Djopari (2001:6.5) secara pendek bahwa to 

implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out; 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to 

(menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat 

dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya 

dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah 

eksekutif, atau dekrit presiden. Mazmanian dan Sabatier dalam Djopari (2001:6.6) 

menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:   

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, 
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, mencakup baik usaha-
usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 
akibat/dampak pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.  

Masih menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Djopari (2001:6.8) telah 

merumuskan proses implemenatsi kebijkan pemerintah ini dengan lebih rinci, yaitu: 

“implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Menurut Djopari 

(2001:6.9), proses implementasi suatu kebijakan dapat dianalisa dari 3 (tiga) sudut 

pandang: 
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1.  Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center), dimana dari sudut 
pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 
atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan 
kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat dibawahnya/daerah 
atau untuk mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran. 

2. Pejabat-pejabat dilapangan  (the periphery) yaitu melihat tindakan para 
pejabat dan instansi-instansi dilapangan untuk menanggulangi gangguan-
gangguan yang terjadi diwilayah kerjanya. 

3. Kelompok sasaran (target group) yaitu memusatkan perhatian pada 
efektivitas dan efisiensi pelayanan atau jawaban yang diberikan pemerintah 
telah mengubah pola hidupnya. 

 
Akan tetapi sering terjadi implementation gap dalam pelaksanaan suatu 

kebijakan, dimana suatu implementation gap merupakan kondisi adanya suatu 

perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau 

kenyataan yang dicapai. 

Meter dan Horn dalam Wahab (2012:135) merumuskan implementasi sebagai: 
 
“ those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at 

the achievement of objective set fort in prior policy decision” (tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok 
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 
telah digariskan dalam keputusan kebijakan)  

 
Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut perilaku badan-badan administrativ yang bertanggungjawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 

melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial 

yanglangsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak 

yang terlibat.  
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2.   Kebijakan 

Kebijakan secara efistimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris 

“policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan 

senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Menurut Jones dalam Djopari 

(2001:1.5) Kebijakan itu adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan 

pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang 

mematuhi peraturan tersebut.  

Secara tegas Majone dan Wildavsky dalam Wahab (2012:138) menyatakan 

pandangannya tentang tujuan pembuatan kebijakan sebagai berikut: 

“kebijakan umumnya ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-
tindakan implementasi sehingga secara simultan mengubah sumber-sumber dan 
tujuan-tujuan tindakan-tindakan seperti ini bukan sekedar merancang bangun 
kembali kebijakan tersebut sepanjang waktu. Jika demikian soalnya, siapa yang 
masih bersikeras mengatakan bahwa proses implementasi itu sekedar 
merupakan tindakan pengubahan tujuan guna disesuaikan dengan sumber-
sumber yang tersedia atau memobilisasikan sumber-sumber baru demi 
tercapainya tujuan atau sasaran lama? Implementasi adalah proses evolusi-
sewaktu kita mengimplementasikan kebijakan, pada hakikatnya kita 
mengubahnya”  

Knoepfel dalam Wahab (2012:10) mengartikan kebijakan sebagai: 

 “ a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent 
interactions between different actors, both of public and private, who are 
involed in various different ways in the emergence, identification and resolution 
of a problem defined politically as apublic one” (serangkaian keputusan atau 
tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara 
berbagai aktor, baik public maupun pemerintah maupun privat/swasta yang 
terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan 
suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik) 
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3.  Implementasi Kebijakan 

 
Menurut Mazmanian dan Sebastian dalam Wahab (1997:68), menyatakan 

”Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.  

“Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk 
mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai 
tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman 
perilaku dalam pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik 
kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, penerapan, 
pelaksanaan dan suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan 
dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang 
dimaksudkan”. 

 Dalam pembuatan suatu kebijakan publik mulai dari penyusunan agenda, 

formulasi, adopsi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan akan senantiasa terkait 

dengan konsekuensi-konsekuensi dan kebijakan-kebijakan tersebut.  

Dengan demikian, jika menghendaki tujuan kebijakan akan dapat dicapai 

dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan 

direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan dan pembuatan 

kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Dalam mengkaji 

Implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980:10) dalam menyatakan ada 4 

faktor-faktor atau variabel-variabel krusial yaitu: 
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1.  Komunikasi (Communication)  
Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas 
ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi 
informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu 
dalam penyampaian informasi, ada tiga hal penting dalam proses komunikasi 
yaitu: 
a. Transmisi  
b.  Kejelasan 
c.  Konsistensi 

2.  Sumber-sumber (Resources)  
Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, 
karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber 
pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :  
a.  Sumber Daya Manusia (SDM) 
b. Informasi 
c.  Wewenang 

  d.  Fasilitas-fasilitas 
3. Kecenderungan-kecenderungan (Dispositions) 

  Meter dan Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin 
mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan 
kebijakan, yakni; kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam 
tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas 
tanggapan itu.  

4.  Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering, bahkan secara 
keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak 
sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam 
rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.  
 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards III maka didalam 

penelitian ini, para pegawai pelaksana kebijakan harus mengetahui apakah orang lain 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak. 

Informasi mengenai program-program sangat penting, terutama bagi kebijakan 

tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan Nilai Tradisional dan Museum atau 

kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis, seperti jumlah 
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tenaga kerja produktif, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan lain sebagainya 

yang ada di Kelurahan Penyengat.  

Menurut Pitana (2009:113), peran pemerintah dalam menentukan kebijakan 

pariwisata sangat strategis dan bertanggungjawab terhadap beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Membangun kerangka (framework) operasional dimana sektor publik dan 
swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata. 

2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol 
yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian 
budaya serta warisan budaya. 

3. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara 
dengan kelengkapan prasarana komunikasinya. 

4. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang professional untuk 
menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata. 

5. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disususn ke dalam renacana 
kongkret yang mungkin termasuk didalamnya: (a) evaluasi kekayaan asset 
pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan 
pelestariannya; (b) identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang 
mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif; (c) menentukan 
persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang 
dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaan (performance) pariwisata, 
dan; (d) mengelaborasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas 
pariwisata, abaik untuk sektor publik maupun swasta. 

 
Menurut Pitana dan Diarta (2009:113) peran dan tanggung jawab pemerintah 

dalam kebijakan pariwisata salah satunya yaitu menyediakan dan memfasislitasi 

kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, 

perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya.  
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C. PEMBAHASAN 

 

1. Implementasi Kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat  

Kecamatan Tanjungpinang Kota 

 Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk 

mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan 

tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam 

pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran 

ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, penerapan, pelaksanaan dan suatu 

kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi 

pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.  

 Untuk mengetahui implementasi kebijakan destinasi di Kelurahan 

Penyengat terlaksana dengan baik atau tidak, maka peneliti telah melakukan 

wawancara dengan responden yaitu sejumlah masyarakat Kelurahan Penyengat yang 

biasanya beraktivitas atau berusaha rutin secara langsung dalam memberikan 

pelayanan kepada wisatawan, baik berupa produk maupun jasa dan Lurah Penyengat 

selaku kunci informasi, dengan menetapkan konsep operasional yang mengacu pada 

teori-teori pendapat ahli, peneliti mengacu pada pendapat Edwards III (1980:10) 

dalam menyatakan ada 4 faktor-faktor atau variabel-variabel krusial yaitu : 
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a.  Komunikasi (communication) 

Merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi 

dari seseorang ke orang lain. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan 

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Ada tiga hal 

penting dalam proses komunikasi kebijakan, adapun pengukuran sebagai berikut: 

1.  Transmisi 

  Merupakan proses penyebaran kebijakan yang akan dikeluarkan kepada pihak-

pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan dikeluarkan atau tidaknya suatu 

kebijakan.  

2. Kejelasan 

Kejelasan dalam menyampaikan suatu kebijakan sangatlah penting. 

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi 

kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin akan 

bertentangan dengan makna pesan awal.  

3.  Konsistensi 

Dalam artian sederhana merupakan suatu sikap yang tetap (tidak berubah-ubah) 

taat asas, serta sesuai perbuatan dengan kata- kata yang dikeluarkan. Dari wawancara 

dengan informasi kunci, yaitu Kepala Kelurahan Penyengat Kecamatan 

Tanjungpinang Kota tentang Implementasi  Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010  

diperoleh tanggapan, yaitu:  
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    “Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, 
Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum memang telah dilaksanakan. 
Meskipun masih ada kekurangan, tetapi kita terus berupaya agar kebijakan 
tersebut dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan 
Pemerintah” 

 

  Mengacu dari jawaban tersebut maka dapat diambil kesimpulan  bahwa dalam 

implementasi kebijakan destinasi di Kelurahan Penyengat maish diperlukan 

sosislisasi terhadap masyarakat pada umumnya dan pegawai penjaga situs sejarah dan 

cagar budaya pada umunya. Hal ini harus lebih ditingkatkan, agar kebijakan tersebut 

dapat di implementasikan sebagaimana yang di harapkan. 

b.    Sumber-sumber (Resources) 

  Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sumber-sumber menjadi point yang 

sangat penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan 

konsisten, tetapi juga akan cenderung tidak efektif bila pelaksana kekurangan 

sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. 

 Berdasarkan hasil responden berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, 

mengenai jumlah pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan 

Penyengat maka diperoleh jawaban “Banyaknya pegawai sudah tepat, karena kami 

merasa sangat nyaman dengan mengerjakan pekerjaan kami ditempat kami masing-

masing”, ini merupakan pendapat 6 responden “R6, R7, R8, R19, R10, dan R11”. 

Selanjutnya 3 responden “R2, R3 dan R5”, menyatakan “Mungkin telah adanya 
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penetapan untuk disetiap situs-situs sejarah cukup di jaga 1 orang agar tidak 

terjadinya saling “iri” dalam pembagian tugas”. Dari jawaban responden tersebut 

disimpulkan telah tepatnya jumlah pegawai pelaksana kebijakan destinasi Pariwisata 

di Kelurahan Penyengat, sehingga para pelaksana kebijakan tersebut merasa nyaman 

dan adil dalam menjalankan kebijakan tersebut.  

b.  Informasi 

   Merupakan sinonim kata berita atau kabar. Informasi mengenai suatu kebijakan 

harus dilaksanakan dengan jelas dan akan tersampaikan jika komunikasi terjalin 

dengan baik. Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara peneliti dengan 2 orang 

responden yaitu R2 dan R12 mengatakan bahwa:” Jika ada masalah dapat langsung 

menghubungi pihak terkait, meskipun harus menunggu proses yang agak lama”. 

Mengenai informasi, Kepala Kelurahan Penyenngat sebagai informasi kunci 

menjawab dengan tegas:  

“Jika terjadi sesuatu terutama masalah dalam hal pegawai, harus langsung 
menghubungi ke Pemerintah Pusat (dalam hal ini Pusat Situs dan Peninggalan 
Sejarah) di Batu Sangkar, untuk pegawai/penjaga yang berstatus PNS, 
sedangkan yang belum PNS bisa ke Dinas Pariwisata agar dapat di sampaikan 
ke pusat, tetapi kalau untuk melaksanakan kebijakan destinasi di Kelurahan 
Penyengat sendiri, belum maksimal”. 
 
Dari jawaban tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih rumitnya 

penyampaian iniformasi dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, Pemernitah terkait 

dapat menggunakan sistem On Line sehingga dapat dengan mudah dalam 

menyampaikan informasi, begitu pula sebaliknya dengan pegawai pelaksana 

kebijakan. 
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c.   Wewenang 

  Memiliki arti yaitu kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan 

tanggung jawab kepada orang lain atau hak seorang individu untuk melakukan 

sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam 

suatu kelompok tertentu. 

c. Kecenderungan-kecenderungan (Dispositions) 

   Dispositions adalah watak dan karekterisitik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa 

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai 

tingkah laku birokrasi yang bersikap homogen 5 orang responden ”R3, R4, R6, R8 

dan  R9” mengatakan bahwa ”Selama kami menjalankan tugas tentunya sesuai 

dengan yang diperintahkan pemerintah”. Dari hasil wawancara tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan 

Penyengat menjalakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diperintahkan 

oleh pemerintah. 

Dalam hal komunikasi antar pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata 

di Kelurahan Penyengat, 4 orang responden ”R7, R8, R10 dan R12” menjawab 

”Komunikasi kami antar penjaga lancar-lancar saja, dan bersyukur belum ada 

masalah besar yang ditimbulkan akibat dari kesalahpahaman berkomunikasi”. 
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Kesimpulannya adalah komunikasi yang terjalin antar pegawai pelaksana kebijakan 

destinasi pariwisata sangat baik. Di buktikan dengan terciptanya rasa aman dan 

nyaman ketika bekerja. 

d.  Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 orang responden “R6, R7, R8, R9, 

R10, R11, dan R12” tentang tersedia atau tidak SOP (Standard Operating 

Procedure) dengan tanggapan sebagai berikut: “Tentang tugas apa yang harus kami 

kerjakan disini (SOP) tentu ada, selanjutnya hanya tinggal melaksanakannya saja”. 

2.  Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Destinasi Pariwisata di 

Kelurahan Penyengat  

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap para responden, 

maka dapat dirumuskan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan destinasi 

pariwisata di Kelurahan Penyengat sebagai berikut: 

1. Kurangnya sosialisasi Pemerintah terkait dalam melaksanakan Implementasi 

Kebijakan Destina Pariwisata di Kelurahan Penyengat. 

2.  Kurangnya diikutsertakan pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di 

Kelurahan Penyengat dalam pelatihan-pelatihan kepariwisataan maupun event-

event pariwisata yang di adakan oleh Pemerintah terkait.  

3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait terhadap kinerja 

yang dilakukan oleh pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di 

Kelurahan Penyengat. 
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D. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mengkaji dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh 

di lapangan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai Implementasi 

Kebijakan Destinasi Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota adalah 

sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat Kecamatan 

Tanjungpinang Kota dari segi komunikasi terutama, seperti dalam melakukan 

sosialisasi Implementasi Kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat 

kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pegawai pelaksana kebijakan 

destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat. 

2. Sumber Daya Manusia yaitu Pegawai pelaksana destinasi pariwisata di Kelurahan 

Penyengat menjalankan tugas mereka dengan kemampuan seadanya karena jarang 

sekali diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan kepariwisataan maupun event-

event pariwisata yang diadakan oleh Pemerintah terkait. 

3.  Peningkatan fasilitas seperti perbaikan jalan, situs-situs peninggalan sejarah terus 

dilakukan perbaikan, meskipun perbaikan yang setiap tahun dilakukan oleh 

pemerintah setempat tersebut masih kurang optimal.  

4. Pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat 

melaksanakan tugas sesuai Standard Operating Procedure (SOP) sehingga tidak 

mengalami masalah yang berarti dalam menjalankan tugas. 
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B.  Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Penyengat Kecamatan 

Tanjungpinang Kota maka yang dapat disarankan kepada Kelurahan Penyengat 

maupun Pemerintah yang terkait dalam hal ini, adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan musyawarah daerah dengan mengundang masyarakat agar 

kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dapat 

disosialisasikan kepada masyarakat dan diimplementasikan sebagaimana 

mestinya.  

2. Dalam mewujudkan Kelurahan Penyengat sebagai destinasi pariwisata agar 

dapat lebih memperhatikan hal seperti peningkatan sarana dan prasarana baik 

dari segi perbaikan jalan maupun renovasi situs-situs peninggalan sejarah  

untuk dapat dilaksanakan secara optimal. Melakukan pengkuran terhadap 

jumlah wistawan baik domestik maupun internasional yang datang ke 

Kelurahan Penyengat dan dapat menyertakan kotak saran, guna mengetahui 

tingkat kepuasan dan kenyamanan wisatawan ketika melakukan perjalanan 

wisata di Kelurahan Penyengat. 

3. Adanya batasan dan penelitian lebih lanjut dalam membuat suatu kebijakan, 

dalam hal ini berbentuk Peraturan Daerah khususnya tentang pengelolaan 

kepurbakalaan, kesejarahan nilai tradisional dan museum yang diharapkan 

seperti dapat mencantumkan berapa tahun sebuah peninggalan dapat 

dikategorikan purbakala. Hal ini  dapat mencegah kesimpangsiuran informasi 

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. 
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