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Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 

Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di 

Kecamatan Singkep  

( Khususnya Pasal 29 ) 

 

Oleh 

Agus Suwandi 

Abstrak 

Dinas Kebudayan dan Pariwisata berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kebuyaaan 

dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang 

Kebudayaan dan Pariwiwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 tahun 

2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kecamatan Singkep Kabupaten 

Lingga. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Konsep operasional yang digunakan 

yaitu menurut Edwar III bahwa variabel keberhasilan implementasi yaitu : 

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Tujuan dan 

kegunaan penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan peraturan daerah 

Kabupaten Lingga nomor 13 tahun 2011 tentang penyelengaraan kepariwisataan 

dan mengetahui kendala implementasi peraturan tersebut, serta dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi dan masukan untuk Dinas pariwisata dan masyarakat 

kecamatan singkep Kabupaten Lingga. Yang menjadi sampel adalah pegawai 

dinas pariwisata dan masyarakat sebagai pengelola. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan peraturan 

daerah Kabupaten Lingga nomor 13 tahun 2011 tentang penyelenggaraan 

kepariwisataan dikecamatan singkep belum terlaksana secara maksimal, karena 

masih banyak peraturan daerah yang tidak berjalan optimal atau sebagaimana 

mestinya. Mengingat masih belum meratanya sosialisasi yang dilakukan dinas 

kebudayaan dan pariwisata kepada masyarakat dan yang menjadi kendala dinas 

pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kecamatan Singkep. Kegiatan 

yang dilakukan untuk menarik wisatawan sebaiknya dilakukan dengan jadwal-

jadwal yang lebih terencana. 
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Implementation Lingga District Regulation No. 13 Year 2011 on the 

Implementation of Tourism in the District Singkep 

(In particular, Article 29) 

 

By 

Agus Suwandi 

 

Abstract 

 

Department of Culture and Tourism serves as executive element of local 

Goverment, headed by a chief who is under and responsible to the Regents 

through the Regional Secretary, Departmen of Culture and Tourism has the tasks 

of the authority in the field of culture and tourism. This study aims to determine 

how the implementation of local regulations Lingga Regency No. 13 of 2011 on 

the operation of tourism in the District Singkep Lingga Regency. This research is 

descriptive. Operational concepts used are according to Edward III that variabel 

successful implementation are: Communication, Resouurces, Disposition, and 

Bureaucratic Structure. The purpose and usefulness of this study was to assess the 

implementation of local regulations Lingga Regency number 13 of 2011 

concerning the operation of tourism and knowing the constraints in the 

implementation of the local regulations, and can be used as an input for 

information and tourism office and Lingga Regency society. The population and 

sample were employees of department of tourism, as the manager of the 

community. Based on the research that has been done can be concluded that the 

implementation of local regulations Lingga Regency number 13 of 2011 on the 

operation of tourism in the district maximum Singkep not implemented, because 

there are many local laws that are not optimal, or as it should be. Given the still 

uneven socialization conducted the department of culture and tourism to the 

community and is a constraint in developing tourism office attractions in the 

District Singkep. Activities undertaken to attract tourists should done with the 

schedules be better planned. 

 

Keywords: Implementation, Tourism, Regional Regulation 
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Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 

Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan  

(Studi Kasus di Kecamatan Singkep ) 

 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan maksud untuk 

mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur begitu 

juga dengan sektor pariwisata pada saat ini merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara yang paling diandalkan setelah penerimaan negara dari sektor 

minyak bumi dan gas alam. Sehubungan dengan hal ini, upaya peningkatan 

pembangunan sektor pariwisata sangat diperlukan (Waluyo, dalam Esram 

1995:1). 

Salah satu daerah pariwisata Indonesia yang memiliki daya tarik potensial 

diantaranya adalah terdapat di Kecamatan Singkep. Kepariwisataan di  Kecamatan 

Singkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau mencakup berbagai aspek pariwisata 

yang menjadi salah satu aset pemerintah daerah untuk dikelola yang mampu 

mendatangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. 

Kepariwisataan di Kecamatan Singkep diantaranya mencakup wisata alam (yang 

terdiri dari pantai, sungai, danau, air terjun, gunung, dan lainnya), wisata sejarah 

(yang terdiri dari prasasti, istana, benteng, makam, tempat ibadah, monumen, dan 

museum), wisata budaya, wisata kuliner, dan bahkan beberapa objek wisata 

umum yang saat ini sedang giat dikelola oleh pemerintah sebagai salah satu sarana 

promosi untuk mengundang wisatawan menikmati destinasi yang ada di 

Kecamatan Singkep. 
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Sebagai suatu daerah Kepulauan, di Kecamatan Singkep mempunyai 

potensi yang cukup besar dibidang kepariwisataan yang masih belum dikelola 

secara maksimal. Kecamatan Singkep memiliki berbagai objek wisata alam 

seperti : pantai, air terjun, pemandian air panas, peninggalan-peninggalan 

bersejarah, dan berbagai macam jenis objek wisata lainnya yanng tersebar di 

berbagai daerah di Kecamatan Singkep, oleh karena itu Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lingga membuat kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga 

Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan, di buat guna untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah dan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

membuka lapangan kerja, melestarikan sumber daya alam, peninggalan budaya, 

melestarikan aset daerah, mengangkat citra daerah, mempererat persahabatan 

antar daerah dan antar bangsa, sekaligus mengenalkan keindahan alam kabupaten 

lingga terutama di kecamatan singkep. 

 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2011 Tentang  

Penyelenggaraan Kepariwisataan dipilah-pilah berdasarkan bab per bab dan pasal 

per pasal, sebagai sampel bahan Implementasi dari Bab VI Tentang Kewajiban  

dalam pasal 29 diantaranya: 

1. Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah wajib: 

a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, 

kenyamanan, dan keselamatan wisatawan, 



 

6 
 

b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata 

yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, 

memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum, 

c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi 

daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, 

d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk mencegah 

dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat. 

2. Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

Sumber : Perda Kabupaten Lingga No 13 Tahun 2011 

Dari pasal diatas masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaanya, 

dan masih belum memberikan hasil yang diharapkan. 

Kecamatan singkep memiliki beberapa objek wisata alam seperti : 

1. Pantai batu berdaun, sudah mulai mendapatkan perhatian pemerintah, namun 

kurangnya sarana dan prasarana objek wisata seperti rumah kecil (pondok), 

2. Pantai sergang, sudah mulai mendapatkan perhatian pemerintah, namun masih 

ada yang perlu di perbaiki, seperti WC umum yang di sediakan sudah tidak 

layak pakai, 

3. Pantai nusantara, sudah mulai mendapatkan perhatian pemerintah, 

4. Air terjun batu ampar, sudah mulai mendapatkan perhatian pemerintah, 

namun kurang menyediakan informasi kepariwisataan, 
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5. Pemandian air panas, sudah mulai mendapatkan perhatian pemerintah, 

namun sebagian jalan menuju ke air panas belum di aspal dan masih 

menggunakan tanah merah, apabila terjadi hujan maka tekstur tanah akan 

menjadi licin dan cenderung berlumpur, 

Tabel 1 : Data beberapa Objek Wisata yang ada di Kecamatan 

Singkep Kabupaten Lingga, sebagai berikut : 

No. 
Nama objek 

wisata 
Lokasi 

Jarak dari 

pusat kota 

Kecamatan 

Singkep 

Daya Tarik 

1. 
Pantai Batu 

Berdaun 

Desa Batu 

Berdaun 
4 Km Pantai 

2. Pantai Sergang 
Desa Tanjung 

Harapan 
2 Km Pantai 

3. 
Pantai 

Nusantara 

Desa Tanjung 

Harapan 
1 Km Pantai 

4. 
Air Terjun Batu 

Ampar 

Desa  

Batu Kacang 
10 Km Air terjun 

5. 
Pemandian Air 

Panas 

Desa 

Berindat 
9 Km 

Kolam 

pemandian 

air panas 

 

 

Dari data di atas di ketahui bahwa objek wisata alam kecamatan singkep 

sudah mulai di perhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga, hanya saja 

masih ada beberapa objek wisata yang masih belum mendapatkan perhatian dari 

pemerintah daerah Kabupaten Lingga. 

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi 

permasalahan objek wisata Kecamatan Singkep adalah sebagai berikut : 
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1. Akses jalan menuju ke objek wisata alam yang ada di Kecamatan 

Singkep kurang memadai, banyak jalan-jalan yang rusak, berlubang, 

dan ada beberapa jalan yang belum di aspal. 

2. Kurang maksimalnya pemamfaaatan objek wisata alam yang ada di 

Kecamatan Singkep, dalam upaya menambah pendapatan asli daerah 

(PAD) bagi Kabupaten Lingga. 

3. Masih kurangnya sarana hiburan dan sarana permainan di daerah objek 

wisata alam sebagai salah satu daya tarik objek wisata. 

4. Tidak adanya penjualan soufenir-soufenir yang menunjukkan kekhasaan 

daerah Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. 

5. Kurangnya perbaikan terhadap sarana dan prasarana objek wisata, 

seperti gazebo atau rumah kecil (pondok) yang sudah mulai rusak. 

6. Kurang terjaganya kebersihan lingkungan objek wisata. 

7. Kurangnya pertunjukan-pertunjukan seni khas daerah Kecamatan 

Singkep, seperti tari-tarian dan lain-lain. 

Sumber : Pengamatan penulis 

Maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi kebijakan 

Pemerintah Daerah Kecamatan Singkep di bidang pariwisataan, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Kasus di Kecamatan Singkep). 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang disebutkan diatas maka perumusan masalah ini 

adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 

13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kecamatan 

Singkep (khususnya implementasi pasal 29)? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegiatan Penelitian 

1.Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

a) Untuk  mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

penyelenggaraan kepariwisataan di Kecamatan Singkep dalam 

pasal 29. 

b) Untuk mengetahui faktor-faktor dalam implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 dalam 

penyelenggaraan kepariwisataan di Kecamatan Singkep dalam 

pasal 29. 

2.Kegunaan Penelitian 

1) Secara akademik dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk 

mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian. 

2) Secara praktik sebagai masukan dalam mengevaluasi jalannya 

kebijakan pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan objek 

wisata di Kecamatan Singkep. 
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D. Metode Penilitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian survei deskriptif, yang mana didalam 

penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara survei dan menganalisanya 

secara deskriptif. Tergambar bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan 

melalui observasi, wawancara pada saat melakukan prasurvey dijadikan dasar 

mendeskripsikan indikator variabel penelitian. Karena itu metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga 

Propinsi Kepulauan Riau. Alasan Penulis melakukan penelitian di lokasi ini 

adalah karena Kecamatan Singkep merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Lingga yang terdapat cukup banyak objek wisata, terutama objek wisata alam, 

hanya saja masih ada beberapa objek wisata alam yang kurang diperhatikan oleh 

pemerintah daerah, sedangkan objek wisata merupakan hal yang cukup penting 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Metode dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu 

dengan pancaindra lainnya. 
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b. Wawancara, yaitu merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan 

secara lansung kepada informan melalui lisan, untuk dijawab secara 

lisan pula. menurut Arikunto (2006 : 145). 

F. Landasan Teori 

1. Implementasi Kebijakan 

Istilah implementasi berasal dari bahasa inggris, yaitu ‘implementation’ 

yang berarti pelaksanaan. Implementasi adalah proses untuk memastikan 

terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Pelaksanaan 

kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting 

dari pada sekedar pembuatan kebijakan implementasi kebijakan sesungguhnya 

bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran berbagai 

keputusan politik, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan 

siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. 

Teori implementasi kebijakan yang banyak digunakan dikalangan peneliti 

implementasi kebijakan adalah teori George C.Edwar III (dalam Subarsono 

2009:90). 

Dalam pandangan Edwar III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel yaitu: 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 
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1. Komunikasi  

Proses transformasi berita yang berfungsi untuk mengalirkan perintah-

perintah dan arahan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan dan 

perintah tersebut harus jelas, tepat dan konsisten. Karenanya komunilasi yang baik 

menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Terdapat tiga 

indikator yang digunakan untuk mengukr keberhasilan variabel komunikasi 

tersebut yaitu : 

a. Transmisi adalah Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. Sering kali terjadi masalah dalam 

penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang 

disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses 

komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan. 

b. Kejelasan adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-

level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau mendua. 

c. Konsistensi adalah perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika 

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

2. Sumberdaya  

Sumberdaya adalah merupakan hal yang penting lainnya dalam 

mengimplementasi kebijakan dengan baik atau segala sesuatu yang mendukung 

personel dalam mengirim informasi kebijakan. Indikator-indikator yang 
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digunakan untuk melihat sebagaimana sumberdaya berjalan dengan baik dan rapi 

yaitu: 

a. Sumber daya manusia (staf) adalah Sumber daya utama dalam 

mengimplementasikan kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang 

sering terjadi dalam implementasikan kebijakan, salah satunya staf atau 

pegawai yang tidak mencukupi, memadai, atau pun tidak kompeten 

dibidangnya. 

b. Informasi adalah dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan 

kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan 

disaat mereka diperintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi dari para 

pelaksana terhadap praturan dan regulasi pemerintah. Implementor harus 

mengetahui apakah orang lain yang terlibat dengan pelaksanaan kebijakan 

tesebut patuh terhadap hukum (kepatuhan hukum). 

c. Wewenang adalah pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas 

atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para 

implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan 

implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika 

wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat 

efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan 

dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut 
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manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya 

sendiri atau kelompoknya. 

d. Fasilitas adalah fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mengerti 

apa yang dilakukannya dan memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya, 

tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

3. Disposisi  

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga 

dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan 

suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya haru 

mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan 

untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal 

yang penting dicermati pada variabel disposisi menurut edward III, adalah : 

a. Pengangkatan Birokrasi adalah disposisi atau sikap pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang 

diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan 

pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki 

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada 

kepentingan warga masyarakat. 

b. Insentif adalah merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 

masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada 
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dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka 

memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan 

para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya 

tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para 

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. 

4. Struktur Birokrasi 

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, 

atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan 

kebijakan tersebut tidak akan terlaksana atau terrealisasi, masih tetap ada karena 

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu komplesk 

menuntut adanya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif 

pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber 

daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai 

sebuah pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebiajakan-kebijakan yang 

telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau 

organisasi kearah yang lebih baik pertama adalah melakukan standard operating 

procedures (SOP). SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para 

pegawai atau pelaksna kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatanya setiap 

hari sesuai dengan standard yang ditetapkan. Kedua adalah melaksanakan 

ragmentasi struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 
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pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang 

selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel (dalam 

Agustina, 2010:21) 

Model Implementasi Kebijakan Edward III dapat juga kita lihat seperti 

bagan berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : AG. Subarsono  

G. Hasil Penilitian 

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No 13 Tahun 2011            

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kecamatan Singkep 

(Khususnya Pasal 29) 

 

Ayat (1), huruf a. Menyediakan Informasi Kepariwisataan 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah 

memang telah menyediakan informasi kepariwisataan yang terletak dipagoda. 

Namun dalam implementasinya bisa dikatakan masih belum berjalan dengan baik, 

hal ini bisa dilihat dari kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap perda 
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tersebut kepada masyarakat atau pengelola objek wisata hanya beberapa kali, 

seharusnya perda itu sudah disosialisasikan secara teratur dan lebih serius lagi di 

didalam mengsosialisasikan isi perda tersebut, sehingga masyarakat bisa 

mengetahui aturan isi perda tersebut. 

Ayat (1), huruf a. Perlindungan Hukum 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sudah 

menyediakan perlindungan hukum kepada masyarakat atau pengusaha yang ingin 

membuka usaha disetiap objek wisata dengan dipermudahkannya izin usaha. 

Ayat (1), huruf a. keamanan dan kenyamanan 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masalah keamanan dan 

kenyamanan disetiap objek wisata dikecamatan singkep belum bejalan dengan 

baik terbukti dari hasil wawancara diatas bahwa tidak adanya tukang parkir yang 

menjaga disetiap objek wisata yang ada dikecamatan singkep sehingga wisatawan 

menjadi khawatir saat meninggalkan kendaraanya takut terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, serta kurang terjaganya kebersihan setiap objek wisata.  

Ayat (1) huruf a keselamatan wisatawan 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah 

memberikan keselamatan bagi wisatawan, karena pemerintah daerah sudah 

menyediakan penjage untuk mengelola disetiap objek wisata sehingga wisatawan 

merasa aman ketika berkunjung. 
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Ayat (1) Huruf b 

Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang 

meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfalisitasi dan 

memberikan kepastian hukum. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan terlihat 

bahwa pemerintah sudah memberikan kemudahan persyaratan kepada siapa saja 

yang mau membuka usaha disetiap objek wisata namun masyarakat selaku 

pengelola dan pengunjung, sangat mengharapkan bantuan pemerintah daerah, 

terutama dalam memberikan bantuan fasilitas kepada masyarakat yang ingin 

membuka usaha disetiap objek wisata tersebut. 

Ayat (1), Huruf c 

Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya 

tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. 

Dengan demikian dapat disimpulkan terlihat bahwa kurangnya perawatan 

dan penambahan fasilitas atau sarana prasarana yang terdapat disetiap area objek 

wisata, dan pembangunan yang terkesan jalan ditempat. 

Ayat (1) huruf d 

Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk mencegah dan 

menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa mengawasi dan 

mengendalikan kegiatan kepariwisataan sudah dilakukan oleh dinas setiap 

beberapa bulan sekali dengan menyampaikan sosialisasi kembali, namun akan 

lebih baik lagi, kalau dari Dinas Pariwisata melakukannya satu bulan sekali, 
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sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menanggulangi 

dampak negatif bagi masyarakat. 

2. Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati.  

Untuk hal ini bahwa ketentuan lebih lanjut sudah dilaksanakan yaitu 

diterbikkannya perbub pasal 21 tahun 2011 yang isinya mengatur ayat d, 

khususnya Bab VI yang bunyinya : 

(1) Dinas kebudayaan dan pariwisata melakukan pengawasan dalam rangka 

pendaftaran usaha pariwisata. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan 

sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha 

dengan Daftar Usaha Pariwisata. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi perda nomor 13 tahun 2011 (khususnya Bab VI pasal 29) sebagian 

besar sudah terimplementasi hanya sebagian kecil saja yang belum 

terimplementasi hal itu masih bisa dimaklumi, misalnya keamanan, belum ada 

penjaga parkirnya, bebas begitu saja. 

B. Faktor – faktor  Yang Mempengaruhi Implementasi  Peraturan Daerah 

Kabupaten Lingga Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. 

 

1. Komunikasi 

Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat 

keputusan tahu apa yang akan dikerjakan. Proses transformasi berita yang 
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berfungsi mengalirkan perintah-perintah tersebut harus jelas, tepat, dan konsisten. 

Setelah dilakukan wawancara dengan seluruh informan maka dapat dianalisa 

bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sudah 

berjalan cukup baik, karena selama ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lingga sudah memberikan sosialisasi, brosur. Namun di sisi lain 

banyak juga yang harusnya menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lingga seperti harus lebih sering melakukan sosialisasi 

tentang perda tersebut, mengaktifkan 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 Kecamatan Singkep. 

dalam penyampaian informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lingga sudah jelas dan dimengerti oleh masyarakat. Karena didalam perda sudah 

ada sanksi hukumnya misalkan dilarang membawa minuman keras, tidak boleh 

ada perjudian, sehingga tidak berubah-ubah sesuai dengan aturan yang berlaku di 

dalam perda No 13 Tahun 2011 itu. 

2. Sumber Daya 

Ketersediaan sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya sumber-

sumber daya. Berdasarkan jawaban informan dan dari observasi yang dilakukan 

dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lingga sudah memiliki pengetahuan dalam melaksanakan 

pekerjaanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sudah berjalan 

cukup baik, karena selama ini sudah memberikan informasi, sosialisasi, brosur, 
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walaupun masih belum optimal. Namun disisi lain banyak juga yang harusnya 

menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga 

seperti mengaktifkan kembali website yang telah ada, memperbaharui setiap 

berita yang ada, dan menyediakan media informasi yang bisa diakses oleh 

masyarakat berkenaan dengan tempat objek wisata, Sampai dengan pada hari ini 

menurut hasil observasi yang dilakukan penulis, pada saat ini mereka belum 

memiliki sarana tranportasi seperti bus-bus pariwisata serta masih belum memilki 

kantor sendiri yang sekarang masih bergabung dengan museum, dan masalah 

jaringan akses internet sangat terbatas, sehingga karena keterbatasan akses mereka  

jarang meng updatenya setiap hari. 

3. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga 

dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan bahwa aparat pelaksana sudah melaksanakan apa 

yang ada didalam perda tersebut, baik sosialisasi, maupun informasi lewat media 

serta sudah mengirimkan personil turun kelapangan untuk mengimplementasikan 

perda tersebut. 

Peran seorang pegawai terhadap jalannya kebijakan sangatlah menentukan 

keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu apresiasi dari apa yang dikerjakan 

pegawai adalah memberikan insentif terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dalam 

pelaksanaan kebijakan pentingnya pemberian insentif merupakan salah satu upaya 

agar pegawai dapat berjalan sesuai dengan baik serta dapat melaksanakan 

kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.  
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4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan 

yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai 

hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam 

menjalankanya.  

a. adanya Standar Operating Prosedures (SOP) 

Standar Operating Prosedures (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang 

memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standard yang ditetapkan (dalam 

agustina, 2010:21).jalankannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dan dari 

hasil observasi diketahui bahwa memang sudah adanya SOP sebagai pelaksanaan 

Perda No 13 Tahun 2011. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa 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 luar, sehingga dapat menimbulkan 

fleksibellitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. 

H. Penutup 

1. Kesimpulan 

Sebagai bab penutup dalam penulisan skripsi ini, maka dirumuskan 

kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten lingga Nomor 13 

Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (khususnya pasal 29) oleh 
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga belum berjalan dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari : 

Pada dasarnya informasi mengenai tujuan kebijakan tidak hanya 

disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi kepada kelompok sasaran dan 

pihak terkait. Pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga 

sudah memiliki pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaanya serta melestarikan 

budaya yang ada di Kecamatan Singkep. Pihak dinas juga memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lingga semua sudah berjalan cukup baik karena selama ini 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sudah memberikan 

sosialisasi walaupun hanya beberapa kali, memasang brosur, serta mengikuti 

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

menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga 

seperti mengaktifkan kembali website yang telah ada, memperbaharui setiap 

berita yang ada, dan menyediakan media informasi yang bisa diakses masyarakat 

berkenaan dengan tempat objek wisata yang ada di Kecamatan Singkep. Tidak 

hanya itu, pengelolaan objek wisata di kecamatan Singkep juga belum berjalan 

dengan baik. Pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan fasilitas yang 

sangat minim, hanya itu-itu saja, dan pembangunan yang terkesan jalan ditempat. 

Keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan juga tidak terjamin dan tidak 

adanya penjaga keamanan di daerah wisata. Pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan usaha pariwisata pada kenyataanya tidak berjalan sebagaimana 

mestinya.  
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Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, membutuhkan adanya 

pemahaman standart 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 menghambat 

implementasi kebijakan. Kemudian belum ada insentif yang diberikan kepada 

pegawai dalam menjalankan kebijakan tersebut. 

Sudah adanya SOP sebagai acuan dari Perda No 13 Tahun 2011. 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 kesamaan yang besar dalam penerapan 

peraturan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang dapat penulis 

sarankan, yaitu : 

1. Di harapkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan 

usaha-usaha dalam meningkatkan daya tarik objek wisata dikecamatan 

singkep yang berdampak pada kunjungan dan meningkatkan pendapatan 

asli daerah Kabupaten lingga. 
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2. Dinas Pariwisata memberikan perhatian yang serius terhadap Peraturan 

Daerah No 13 Tahun 2011, terutama pada pasal-pasal yang belum berjalan 

sebagaimana mestinya. 

3. Kegiatan yang dilakukan untuk menarik wisatawan sebaiknya dilakukan 

dengan jadwal-jadwal yang lebih terencana. 

4. Seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memberitahukan 

tentang isi peraturan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi 

secara teratur agar mereka dapat mengetahui tujuan dari perda tersebut. 

5. Di harapkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyediakan 

sarana dan fasilitas. 

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya lebih sering melakukan 

kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk menarik wisatawan datang di 

Kecamatan Singkep. 
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