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Abstrak 

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah untuk memperoleh 

devisa, selain itu pariwisata juga mempunyai peran strategis dalam pembangunan 

daerah. Desa wisata B29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro ini, merupakan 

puncak tertinggi di kawasan lautan pasir Gunung Bromo dari rute Lumajang. 

Ketinggiannya mencapai 2.900 mdpl yang berjarak sekitar 40 kilometer dari arah 

Kota Lumajang. Kawasan wisata Argosari menyuguhkan wisata alam yang 

sungguh indah, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai 

kebijakan dalam pengelolahan pariwisata di Kabupaten Lumajang melalui Dinas 

kebudayaan dan pariwisata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagai 

mana kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata B29, serta apa 

saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan pariwisata puncak B29. Penelitian 

ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah daerah 

dalam mengelola obyek wisata puncak B29 serta mengetahui apa saja kendala 

yang dihadapai oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan obyek wisata B29, 

maka dari itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis 

deskriptif. Adapun teori yang digunakan yaitu model implementasi kebijakan 

Edward III. Disbudpar dalam melakukan pengelolahan memiliki tujuan yang 

didesine untuk dicapai atau tujuan yang dipahami, terstruktur dan tersusun 

menurut aturan tertentu, melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya 

dan bersifat dinamis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Disparbud di Kabupaten Lumajang mempunyai kebijakan dalam mengelola 

potensi kepariwisataan B29 yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

pada tahap perencanaan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan dan tahap 

pemantauan. Pembuatan Peraturan desa yang mengatur tarif loket, homestay dan 

ojek serta sosialisasi kelompok sadar wisata (pokdarwis), pembanguna sarana dan 

prasarana dalam hal ini rest area 1 dan 2, promosi dalam berbagai media cetak 

maupun elektronik. Salah satu bentuk bahwa Dinas pariwisata dan kebudayaan 

mailto:samidprtm13@gmail.com
mailto:saimanmhdris@gmail.com


sudah berhasil dalam melakukan kebijakannya dapat dilihat dari data jumlah 

pengunjung B29 yang tiap tahunnya mengalami peningkatan 

 

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kebijakan, Pariwisata 

 

Abstract 

Tourism is one of the mainstay sectors of the government to gain foreign exchange, in 

addition, tourism also has a strategic role in regional development. B29 tourism village in 

Argosari, sub-district of Senduro, is the highest peak in the sand sea area of Mount 

Bromo from Lumajang route. The altitude reaches 2900 meters above sea level which is 

about 40 kilometers from Lumajang City. Argosari tourism area presents a truly beautiful 

natural attractions, therefore the Government of Lumajang Regency has a policy in 

managing tourism in Lumajang Regency through the Department of Culture and Tourism. 

The formulation of the problem in this research is how the local government 

policy in managing tourism B29, and what are the obstacles in the management of 

B29 peak tourism. This research has purpose to know how far local government 

policy in managing B29 peak tourism and know what obstacles faced by local 

government in management of tourism object of B29, therefore this research use 

qualitative method with descriptive analysis. The theory used is the 

implementation of policy model Edward III. The Department of Culture and Tourism 

in conducting management have goals that designed to be achieved or goals that 

are understood, structured and arranged according to certain rules, involve 

decisions along with the consequences and is dynamic. The results of this study 

indicate that  Department of Culture and Tourism in Lumajang Regency has a 

policy in managing tourism potential of B29 that is local government policy in 

management at planning stage, socialization stage, implementation phase and 

monitoring phase. Preparation of Village Rules that regulate counter fees, 

homestay and taxibike as well as socialization of tourism aware group 

(pokdarwis), construction of facilities and infrastructure in rest area 1 and 2, 

promotion in various print and electronic media. One form that the Department of 

tourism and culture has been successful in conducting its policy can be seen from 

the data number of visitors B29 which every year has increased. 
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A. Pendahuluan 

 Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, terdiri dari 300 

kelompok etnis dan 1.340 suku bangsa di Indonesia.
1
  Jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia November 2017 naik 5,86 

persen dibanding jumlah kunjungan pada November 2016, yaitu dari 1,00 juta 

kunjungan menjadi 1,06 juta kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan 

Oktober 2017, jumlah kunjungan wisman pada November 2017 mengalami 

penurunan sebesar 8,42 persen. Secara kumulatif (Januari–November) 2017, 

jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 12,68 juta kunjungan atau naik 
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21,84 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang 

sama tahun sebelumnya yang berjumlah 10,41 juta kunjungan.
2
  

 Pariwisata Indonesia dinilai memiliki keunggulan dari sisi destinasi dan 

harga. Tidak tanggung, dalam lima tahun ke depan pemerintah menetapkan target 

kunjungan 20 juta wisatawan asing, dengan target pemasukan devisa Rp 260 

triliun. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan selama 2014, 

sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US$ 10,69 miliar atau setara 

dengan Rp 136 triliun. Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, industri 

pariwisata indonesia sudah memiliki pertumbuhan yang bagus yaitu 7,2%. Angka 

ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia yang sebesar 

4,7%.
3
 Dengan banyaknya potensi alam yang dimiliki, akan menarik banyak 

wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan memberikan keuntungan bagi 

Negara. Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang sangat penting dalam 

ekonomi dunia. Sektor tersebut berkembang atau mundur maka banyak negara 

akan terpengaruh secara ekonomis.
4
 Pembangunan kepariwisataan  mulai di 

perhatikan oleh Pemerintah Daerah dan dipandang memiliki potensi yang baik 

untuk mendorong percepatan kesejahteraan lokal. Oleh sebab itu dalam 

perkembangannya, sektor pariwisata ini mampu berperan sebagai salah satu 

sumber pendapatan negara. 

 Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang saat ini sedang 

mengembangkan potensi wisatannya yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten 

Lumajang dapat dikatakan sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan. Dalam 

APBD tahun 2013 sampai dengan 2016, secara keseluruhan pendapatan yang akan 

diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditargetkan sebesar Rp. 

2.000.000.000,-. Pada tahun 2013 dana realisasi berhasil dicapai sebesar Rp. 

2.036.264.000,-, tahun 2014 dana realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp. 

2.268.408.000,-, tahun 2015 dana realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp. 

2.397.779.500,- dan tahun 2016 dana realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp. 

2.398.451.000,-.
5 Kabupaten Lumajang juga dikenal dengan berbagai jenis wisata 

yang khas, yaitu jenis wisata alam seperti wisata alam air terjun, telaga, danau, 

gunung, laut dan masih banyak lagi. Wisata alam tersebut  sangat cocok untuk 

berwisata keluarga, piknik dan sangat nyaman untuk melepas penat. Selain itu 

wisata alam juga digunakan untuk memperkenalkan pada generasi muda bahwa 

alam sangatlah penting untuk dilestarikan sekaligus mengajarkan rasa syukur 

kepada generasi muda. Kabupaten Lumajang mempunyai banyak tempat wisata 

sebagai pembelajaran budaya, misalnya saja banyak ditemukan situs-situs jaman 

peninggalan kerajaan Majapahit. Lumajang memiliki pesona tiga gunung besar 

yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Ketiga Gunung tersebut adalah Gunung 

Bromo, Semeru dan Tengger. Selain itu kota ini juga memiliki sebuah tempat 

wisata yang baru diketahui setahun terakhir ini yaitu kawasan wisata B-29, yang 
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sering disebut sebagai negeri di atas awan yang terletak di Desa Argosari, 

Kecamatan Senduro. 

 Kabupaten Lumajang menerapkan konsep Desa wisata hal ini sesuai 

dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa Wisata, 

bab III pasal 5, diantaranya meliputi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang, 

Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono, Desa Wonorejo Kecamatan 

Kedungjajang, Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah, Desa Ranu Bedali 

Kecamatan Ranuyoso, Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung, Desa Jatiroto 

Kecamatan Jatiroto, Desa Tanggung Kecamatan Padang, Desa Argosari 

Kecamatan Senduro, Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe, Desa Jokarto 

Kecamatan Tempeh, Desa Selok Awar-awar kecamatan Pasirian, Desa Sidomulyo 

Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumbermujur Kecamatanm Candipuro, Desa 

Bulurejo Kecamatan Tempusar  Desa Wonokerto Kecamatan Tekung, Desa 

Sidorejo Kecamatan Rowokangkung, Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilanggun, 

Desa Gucialit Kecamatan Gucialit dan Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko. 

 Desa wisata B-29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro ini, merupakan 

puncak tertinggi di kawasan lautan pasir Gunung Bromo dari rute Lumajang. 

Ketinggiannya mencapai 2.900 mdpl yang berjarak sekitar 40 kilometer dari arah 

Kota Lumajang. Kawasan wisata Argosari menyuguhkan wisata alam yang 

sungguh indah. Perkebunan warga berupa tanaman sayur-sayuran seperti bawang 

daun, kubis, kentang, wortel, dan cabe membuat mata terpesona melihatnya. 

Perkebunan warga membentuk petak miring menyesuaikan kontur tanah 

perbukitan memang menjadi daya tarik tersendiri kawasan ini. Pada puncak B-29 

terdapat dua view pemandangan yang sangat menakjubkan yaitu kawasan 

perkebunan Argosari yang membentuk barisan pegunungan Mahameru dengan 

puncaknya Semeru dan Kaldera lautan pasir Bromo dengan awan tebal yang 

bergerak seolah menyapa wisatawan. Selain itu  sunrise dan sunset menjadi 

andalan wisata ketinggian diatas awan dapat dinikmati disini. Wisata ini memang 

masih baru terdengar di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. 

 Berdasarkan Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lumajang Jumlah Pengunjung  Wisata Puncak B-29 Tahun 2016 Triwulan 

Pertama untuk Wisatawan Mancanegara 65 pengunjung, Wisatawan Nusantara 

8.510 pengunjung, Triwulan ke dua untuk Wisatawan Mancanegara 82 

pengunjung, Wisatawan Nusantara 7.306 pengunjung, Triwulan ke tiga  untuk 

Wisatawan Mancanegara 80 pengunjung, Wisatawan Nusantara 21.700 

pengunjung, Triwulan ke empat untuk Wisatawan Mancanegara 143, Wisatawan 

Nusantara 12.700 pengunjung. Jumlah keseluruhan Wisatawan Mancanegara 

berjumlah 370 pengunjung, sedangkan jumlah keseluruhan dari Wisatawan 

Nusantara berjumlah 49.934. 

 Melihat potensi kunjungan wisata di Kabupaten Lumajang selama tahun 

2009 sampai dengan 2016, berdasarkan data kunjungan wisatawan nusantara dan 

mancanegara dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 

2009 sampai dengan 2016 menunjukkan trend yang cukup positif. Hal ini dapat 

dilihat sebagai berikut (1) Tahun 2009 terdapat 733.666 kunjungan; (2) Tahun 

2010 terdapat 759.800 kunjungan; (3) Tahun 2011 terdapat 760.560 kunjungan; 

(4) Tahun 2012 terdapat 707.243 kunjungan; (5) Tahun 2013 terdapat 844.488 



kunjungan; (6) Tahun 2014 terdapat 872.931 kunjungan; dan (7) Tahun 2015 

terdapat 897.923 kunjungan ; (7) Tahun 2016 terdapat 935.881 kunjungan. 

 Bupati Lumajang periode 2013-2018 mendukung pengembangan terhadap 

pariwisata Kabupaten Lumajang. Hal ini dibuktikan dengan masuknya sektor 

pariwisata sebagai prioritas pembangunan melalui pencanangan program satu 

kecamatan satu desa wisata dan menetapkan 21 kelompok sadar wisata melalui 

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa Wisata. Selain 

berkomitmen mengembangkan tujuan atau tempat pariwisata dan seni budaya 

lokal di Kabupaten Lumajang, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat sehingga akan berdampak pula terhadap pendapatan 

daerah Lumajang. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan kebijakan-kebijakan yang 

berdampak positif bagi semua pihak. Kebijakan-kebijakan tersebut harus tetap 

memihak pada alam sebagai aset dan memperhitungkan dampak perekonomian 

yang lebih luas tidak hanya kepada pendapatan masyarakat namun juga bagi 

pendapatan daerah. 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang ingin menjadikan obyek wisata 

B29 ini sebagai salah satu sektor andalan pariwisata yang ada di Lumajang, Akan 

tetapi dalam peraturan bupati  tersebut tidak disebutkan terkait dengan  anggaran 

dalam pengelolaan desa wisata sehingga berpengaruh pada daya dukung 

pembangunan infrastruktur di Desa Argosari. Hal ini di tunjukan pada akses jalan 

menuju ke tempat pariwisata masih belum optimal. Jalan menuju menuju tempat 

pariwisata Puncak B29 sangat rawan karena tidak adanya penyangga, serta rest 

area yang masih kurang untuk daerah yang menjadi destinasi Desa Wisata dan 

difasilitasi objek wisata yang diatur dan kerjasama antara Pemerintah Desa dan 

masyarakat setempat. 

 Dengan demikian pengelolaan kepariwisataan B29 ini memiliki peluang 

untuk melaksanakan pembangunan Desa (perbaikan sarana dan prasarana), 

pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan 

masyarakat). Berdasarkan hal tersebut maka menjadi menarik untuk dilakukannya 

penelitian yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolahan 

Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang  

 

B. Metode 

 Penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan studi lapangan. Penelitian deskriptif  ini bertujuan untuk  mendeskripsikan 

apa-apa yang telah ada  saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya 

mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sedang  

terjadi atau ada. Jenis penelitian deskriptif  ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Selain itu, jenis penelitian 

deskriptif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (individu, lembaga 

masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.  



Jenis penelitian deskriptif ini kemudian digunakan untuk menjelaskan fakta dan 

fenomena tentang Peran Pemerintah Desa dalam mengelola Pariwisata B29 Desa 

Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. 

 

C. Tinjauan Teori 

1. Kebijakan Publik 

 Sebagai suatu konsep, secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa 

kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan 

oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk 

kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau 

bentuk upaya-upaya lainnya Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, 

kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau 

mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik 

berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan 

pemerintah atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda. 

 W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah 

keputusan, beliau mendefiniskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan 

yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok 

aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya 

dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam 

batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.
6
 

2. Implementasi Kebijakan 

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan yakni implementasi kebijakan, 

setelah formulasi dan perumusan maka kebijakan yang telah ditetapkan akan 

dieksekusi dalam tahap implementasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap 

yang krusial dalam kebijakan publik karena hasil dari kebijakan sendiri nantinya 

akan ditentukan setelah implementasi kebijakan tersebut. Riant nugroho dalam 

public policy menyatakan betapa pentingnya implementasi kebijakan, beliau 

menyatatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 

60%, dan 20% sisanya adalah bagiamana kita mengendalikan implementasi 

tersebut.
7
 

Pentingnya implementasi kebijakan juga dinyatakan dengan jelas oleh Odoji 

(1981) yakni dimana pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan 

lebih penting dari pembuatan kebijakan dan kebijakan hanya sekedar berupa 

impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak 

diimplementasikan.
8
 

Terkait dengan penelitian ini, model implementasi kebijakan yang dipakai 

oleh peneliti dalam meneliti kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

pariwisata bukit 29 di desa argosari kecamatan senduro kabupaten lumajang 

merujuk pada model implementasi kebijakan dari George Edward III (1980) yang 

beperspektif Top Down, dimana beliau menayatakan bahwa implementasi 
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kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Ditegaskan 

juga olehnya bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan dari pembuat 

kebijakan atau kebijakannya takkan bisa berjalan sukses.
9
 

a. Komunikasi 

 Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi diartikan sebagai “proses 

penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai 

kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan 

agar pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan 

lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran 

kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan
10

.   

b. Sumberdaya  

 Edward III dalam Widodo mengemukakan bahwa faktor sumberdaya 

mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut 

bisa meliputi sumberdaya manusia yaitu staf yang bekerja sesuai keahlian pada 

bidangnya, sumberdaya anggaran sebagai penunjang dalam implementasi 

program. Karena tanpa anggaran implementasi program tidak akan terwujud 

dengan sempurna, dan sumberdaya kewenangan dimana pelaku kebijakan harus 

diberi wewenang dalam membuat keputusan dalam melaksanakan kebijakan atau 

program. 

c. Disposisi 

 Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo dikatakan sebagai 

“kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang terjadi 

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.
11

  Dari pemaparan tersebut bisa 

diketahui bahwa para pelaksana pariwisata harus berperilaku baik dan penuh rasa 

tanggungjawab dengan keinginan dan kesukarelaan dalam menjalankan kebijakan 

tersebut. Apabila sikap-sikap baik tersebut ada dalam diri pelaksana kebijakan, 

maka tujuan dari kebijakan akan terlaksana dengan baik pula sesuai dengan yang 

diinginkan para pembuat keputusan. 

d. Struktur Birokrasi  

 Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena 

ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III 

dalam Widodo mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi yang artinya 

dalam  implementasi kebijakan membutuhkan struktur yang tepat, pembagian 

kewenangan dimana dalam birokrasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda 

dalam setiap hierarkinya, serta hubungan antara unit-unit organisasi dan 

sebagainya dalam menjalankan sebuah kebijakan. 

3. Pengelolaan 

 Menurut Hamalik istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, 

dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai suatu 

tujuan.
12

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki 

pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian 

dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses 
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kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan 

mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. 

1. Perencanaan 

  Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara 

sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko 

dalam Adisasmita mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau 

penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, 

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemn, tindakan dan peranan sangat 

memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin 

terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.
13

 

2. Pelaksanan 

  Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses 

administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang 

Gieet dalam Adisasmita.
14

 Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo dalam 

Adisasmita mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami 

dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai 

suatu tujuan maka kebijakan itu ditirunkan dalam suatu program dan proyek.
15

 

3. Pengawasan  

  Dari fungsi-fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi 

pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengadilan, 

menurut Handoko dalam Adisasmita mengemukakan bahwa pengawasan adalah 

penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah diterapkan.
16

 

4. Pengertian Pemerintah Daerah 
  Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelaanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat disamping sebagai saranapendidikan politik di tingkat lokal. 

Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative 

direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, 

ect. Dalam Bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang 

berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. 

Pemerintaha juga dapat diartikan sebagai the governing body of a nations, state, 

city, ect yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara 

bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dalam arti luas meliputi 

seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan 

yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang 

kekuasaan eksekutif saja.
17
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5. Tugas Dan Fungsi Peerintah 

 Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan 

bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan dengan setiap kelompok 

termask dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, 

akan senantiasa menyangkut dengan unsur–unsur pemenuhan kebutuhan dasar 

manusi seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi 

kebutuhan dasar itu, manusi perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang 

lain, dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan Bahasa untuk berkomonikasi 

menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai 

control dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. 

  Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, 

menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesame warga masyarakat. Dengan 

timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi 

sosial yang dapat memberi pedoman melakukan control dan mempersatukan 

(intregrasi) anggota masyarakat.
18

 Untuk membentuk intuisi-intuisi tersebut, 

masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut 

Rosseau adalah konflik kontrak sosial (social contract). Adanya kontrak sosial 

tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan intuisi pemerintahan.
19

 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid yang menyebutkan secara umum 

tugas –tugas pokok pemerintahan mencangkup : 

 

 Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari 

 luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 

 menggulingkan pemerintahan yang salah melalui cara-cara kekerasan. 

 Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan 

 diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi 

 didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 

 Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 

 masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi 

 keberadaan mereka. 

 Keempat, melakukan pekerjaan  umum dan memberikan pelayanan dalam 

 bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, 

 atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 

 Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, 

 membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak 

 terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan 

 yang produktif, dan semacamnya. 

 Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat 

 luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja 

 baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain 

 yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan 

 masyarakat. 

 Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 

 lingkungan hidup-hidup, seperti air, tanah dan hutan.
20
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6. Pengertian Pariwisata 

  Pariwisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang.Perjalanan 

wisata bukanlah wisata suatu ‘kewajiban’ dan umumnya dilakukan pada saat 

seseorang bebas dari pekerjaan yang wajib dilakukan yaitu pada saat mereka cuti 

atau libur.
21

 

 Menurut Irawan pengertian pariwisata dengan memberikan batasan 

sebagai berikut : 

 Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang 

 yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian 

 yang sadar dan menumbuhakan cinta terhadap keindahan alam dan pada 

 khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas 

 manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta 

 penyempurnaan dari alat–alat pengangkutan.22 

  Menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar menjelaskan definisi 

pariwisata sebagai berikut : Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan 

orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat 

lain  meninggalkan  tempatnya  semula,  dengan  suatu  perencanaan  dan  dengan 

maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, 

tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
23

 

D. Pembahasan 

A. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Potensi Kepariwisataan 

B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang 

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

pada pasal 1,  menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah 

penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, 

pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Urusan mengenai pengelolaan pariwisata 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tugas dan 

kewenangan pemerintah daerah. Seperti halnya pada Desa Wisata Argosari yang 

memiliki potensi kepariwisataan B29 yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Pemerintah Daerah memiliki peran untuk 

mengelola potensi kepariwisataan B29. Pengelolaan potensi kepariwisataan B29 

ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.  

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pariwisata Pada Tahap 

Perencanaan 

 Kebijakan sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan terpola yang 

mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak 

untuk melakukan sesuatu. Hal ini berarti bahwa pemerintah dalam membuat suatu 

kebijakan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya saja, namun berdasarkan 

kepentingan masyarakat. 
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 Melalui kebijakan pemerintah ingin melakukan pengaturan dalam 

masyarakat untuk mencapai visi dari pemerintah itu sendiri dengan tetap 

mengedepankan kepentingan rakyat. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi 

di masyarakat sehingga keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan suatu 

kebijakan tersebut berakselerasi dengan pembangunan di daerah. Pemerintah 

dalam membuat sebuah kebijakan harus dapat melakukan suatu tindakan yang 

merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri. 

 2. Keijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pariwisata Pada 

Tahap Sosialisasi  

 a. Sosialisasi Tentang Peraturan Bupati  Nomer 79 Tahun 2014 

 Langkah awal peran Pemerintah Daerah pada tahap sosialisasi adalah 

dengan mengadakan sosialisasi terkait dengan Peraturan Bupati nomer 79 tahun 

2014 tentang satu kecamatan satu desa wisata. Tahap sosialisasi ini penting karena 

ini merupakan tahapan awal bagi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam mengelola pariwisata berbasis 

partisipasi masyarakat di dalamnya. 

b. Sosialisasi Tentang Kelompok Sadar Wisata 

Dalam tahap sosalisasi dengan pokdarwis bentuknya adalah sebagai 

pembinaan, Sasaran pembinaan Pokdarwis meliputi, meningkatkan kapasitas 

pokdarwis dan kwalitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan 

kepariwisataan di Desa Wisata, tumbuhnya pokdarwis di Desa Wisata yang 

mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait dalam mendukung 

pembangunan pariwisata, serta terciptanya basis data mengenai pokdarwis yang 

memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program dalam pengembangan dan 

pemberdayaan pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. 

c. Sosialisasi terhadap masyarakat untuk Home stay dan ojek 

Tidak hanya dengan pokdarwis saja sosialisasi juga dilakukan kepada 

masyarakat sekitar untuk membuat home stay, guna mengangkat perekonomian 

warga sekitar. Rumah yang menurut pokdarwis bersih dan nyaman akan didatangi 

oleh kelompok sadar wisata, kemudian dikumpulkan warga tersebut untuk 

membahas tentang home stay, setalah kesepakatan terbentuk kemudian 

menuntukan tarif untuk home stay tersebut. Ojek pun juga demikian sosialisasi 

yang dilakukan oleh pokdarwis, langkah pertama mengumpulkan warga terutama 

pemuda dari pokdarwis, kemudian  di kumpulkan dalam satu tempat membahas 

ojek untuk pengunjung yang datang ke obyek wisata puncak B29 kemudian dibuat 

sebuah kesepakatan tentang tarif jasa oek tersebut. 

 3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata Pada  

Tahap Pelaksanaan  

 a. Membentuk Kelompok Sadar Wisata 

 Dalam mengelola potensi pariwisata tentunya pemerintah tidak berjalan 

sendiri. Perlu adanya dukungan dari swasta maupun masyarakat guna 

mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pariwisata tersebut dan 

mengoptimalkan hasil dari pengelolaan pariwisata tersebut. Seperti dalam 

pengelolaan pariwisata Bukit 29 di Desa Argosari maka dibentuklah sebuah 

kelompok yang disebut Kelompok Sadar Wisata (Podarwis). Pembentukan 

Pokdarwis ini tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 tahun 2014 

tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten 

Lumajang, bab IV mengenai pasal 7 pembentukan Kelompok Sadar Wisata.  



b. Pembangunan fisik (reast area) Tahun 2016-2017 

 Dalam rangka pengembangan potensi wisata Puncak B29 sebagai salah 

satu destinasi wisata di Kabupaten Lumajang adalah dengan adanya rest area 

yang tersedia di tempat wisata, jadi untuk memenuhi kreteria yang meliputi daya 

tarik, akses jalan, fasilitas untuk wisatawan, keramahan penduduk sekitar, dan 

sehat, sebagai destinasi wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mulai 

mengadakan pembangunan fisik guna memenuhi kreteria tersebut berupa 

pembangunan rest area 1 dan 2 pada tahun 2016. 

 1. Pembangunan Rest area 1 

 Untuk memenuhi kreteria sebagai destinasi wisata, sebuah tempat wisata 

harusnya memeiliki tempat istirahat atau lebih luas disebut rest area, yang mana 

rest area tersebut juga terdapat fasilitas-fasilitas pendukung dan pelengkap dalam 

sebuah tempat istirahat atau rest area. Pemerintah Daerah yakni Dinas Pariwisata 

Kabupaten Lumajang disini telah membangun rest area 1, dimana rest area ini 

nantinya difungsikan sebagai tempat penitip kedaraan pengunjung yang datang 

berkunjung ke desa wisata Puncak B29. 

 2. Pembangunan Rest area 2  

 Sama halnya dengan rest area 1, rest area 2 juga masih dalam tahap 

pembangunan, rest area ini berada di puncak B29, untuk menuju ke rest area 2 

sejauh 3 km pengunjung diharuskan menggunakan ojek dari rest area 1. 

Dikarenakan  pengunjung hanya boleh membawa kendaraan pribadi roda 4 

maupun roda 2 sampai rest area 1 saja, dan melanjutkan perjalanan menuju rest 

area 2 dengan menggunkan ojek. Medan yang dilalui dari rest area 1 menuju rest 

area 2 yang berada di puncak setengahnya adalah jalan aspal dan setengahnya lagi 

berupa jalanan paving dengan belokan yang menikuk tajam serta jalan paving 

yang mulai rusak yang membahayakan pengunjung di beberapa titik. 

 4. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata Pada 

Tahap Pengawasan 

 Dalam pengelolaan pariwisata B29 yang dibahas dalam musyawarah desa 

maupun musyawarah kecamatan hasil rapatnya akan disalurkan kepada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Hal tersebut dilakukan untuk 

memperoleh saran serta pendapat untuk membantu mengembangkan dan 

menglola potensi kepariwisataan B29.  

 1. Melalui Data Kunjungan Wisata 

  Untuk mengukur maju tidaknya pariwisata di Lumajang salah satunya 

dengan kunjungan wisatawan, tri bulan sekali Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Lumajang melakukan monitoring, salah satunya untuk mendata jumlah 

wisatawan yang ada. Berdasarkan data kujungan pariwisata Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Lumajang memantau atau monitoring perkembangan 

wisata B29.  

2. Membentuk ASPOL ( Asosiasi Pokdarwis Lumajang) 

 Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten lumajang membentuk 

sebuah asosiasi pokdarwis Lumajang atau ASPOL pada akhir tahun 2016, disini 

pemeintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya menjadi 

Pembina bagi asosiasi pokdarwis lumajang, ASPOL disini setiap 2 bulan sekali 

mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan wisata di masing masing 

pokdarwis.  

 



B. Kendala Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata Puncak B-29 

Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang  

 Dalam mengelola potensi pariwisata Puncak B29 selamanya tidak berjalan 

dengan mulus. Pemerintah menemui berbagai kendala yang menghambat 

perkembangan pariwisata Puncak B29 tersebut. Adapun kendala yang ditemui 

pemerintah dalam proses pengelolaan Pariwisata Puncak B-29 Desa Argosari 

adalah sebagi berikut: 

 1. Infrastruktur Jalan yang Kurang Baik 

Obyek wisata Puncak B-29 menyuguhkan pemandangan yang begitu 

indahnya. Bagi para pecinta alam bahkan para wisatawan biasa pasti akan tertarik 

untuk menikmati keindahan pemandangan di puncak B29. Karena dari Puncak B-

29 para wisatawan akan disuguhi langsung pemandangan berupa sunset, sunrise, 

view gunung bromo yang terlihat dari kejauhan dan kumpulan awan yang 

membuat para wisatawan atau pengunjung berada diatas awan. Namun indahnya 

pemandangan di puncak B29 ini tidak didukung dengan kondisi jalan yang 

memadai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jalan yang rusak di beberapa titik , 

dengan keadaan jalan paving yang rusak yang berlubang serta jalan yang sempit 

serta curam dan berbahaya di musim penghujan.  

2. Belum selesainya akses pemenuhan dasar kebutuhan destinasi wisata 

Rest area 

Dalam suatu obyek wisata, tempat peristirahatan atau rest area menjadi 

tempat yang dibutuhkan pengemudi atau wisatawan yang datang dari jauh untuk 

beristirahat dan melepas lelah dari perjalanan yang panjang. Sehingga keberadaan 

rest area menjadi prioritas atau menjadi hal utama dalam setiap obyek-obyek 

wisata. Namun tidak dengan kawasan wisata Puncak B29 yang sampai saat ini 

masih belum selesainya pembangunan rest area tersebut. Rest area di desa wisata 

argosari kecamatan senduro kabupaten lumajang sudah dibangun mulai dari tahun 

2016 akan tetapi sampai saat ini pembangunan masih belum 

terselesaikan.pembangunan rest area obyek wisata B29 disinyalir adanya 

mangkrak utuk beberapa saat, terbukti dengan belum selesainya pemanguan rest 

area sampai sekarang. 

3. Belum Terjalinnya Kerjasama dengan Pihak Swasta 

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk 

mengembangan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun terkadang dalam 

mengimplementasikan sebuah kebijakan atau melaksanakan suatu rencana 

pengembangan masih belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-

daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan 

finansial yang memadai. Dengan demikian masih banyak ditemui kelambatan 

dalam pembangunan termasuk dalam pengembangan pariwisata di kawasan 

Puncak B-29. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas 

persoalan-persoalan tersebut dengan melibatkan berbaga stakeholder terkait dalam 

pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta. Begitu juga dalam 

pengelolaan kawasan Puncak B-29 ini masih terganjal dengan minimnya dana, 

karena pemerintah masih belum sepenuhnya melibatkan swasta dalam proses 

pengembangan kawasan wisata Puncak B-29. 

 

 



4. Rendahnya Sumber Daya Manusia dalam Proses Pengelolaan Wisata 

Puncak B-29 

 Manajerial merupakan komponen yang dibutuhkan dalam semua bidang 

termasuk pariwisata. Manajemen yang baik dalam kegiatan promosi, perencanaan, 

pemasaran maupun pengembangan wisata akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan upaya peningkatan arus pengunjung. Sehingga dalam pengelolaan 

wisata dibutuhkan SDM yang benar-benar kompeten dalam bidangnya untuk 

meningkatkan pengelolaan pariwisata di kawasan Puncak B-29. Namun SDM di 

Desa Argosari dalam mengelola puncak B29 bisa dikatakan masih sangat rendah, 

hal itu disebabkan karena kurangnya kuantitas maupun kualitas dari masyarakat 

sekitar yang bertugas sebagai pengelola tempat wisata. 

5. Kurang Adanya Koordinasi Antara Pemerintah Desa Dengan 

Masyarakat  

  Dengan kurang adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak desa argosari 

terhadap masyarakatnya, disini rawan sekali terjadi kecurangan-kecurangnan 

terhadap pengunjung yang datang berwisata ke obyek wisata B29. Salah satu 

contoh kecurangan yang terjadi pada tariff ojek. Pemerintah desa juga disini 

dinilai kurang tegas menghadapi kecurangan tersebut, dikarenakan masyarakatnya 

bependidikan rendah serta meremehkan teguran dari pihak desa, sering kali para 

ojek nakal ini mematok harga yang tinggi melebuhi tarif ojek yang telah di 

tentukan oleh pemerintah desa  dan mereka seolah acuh dengan peraturan yang 

sudah dibuat oleh desa. Hal seperti ini lah yang akan menghambat pariwisata 

dengan terganggunya pengunjung dengan tarif ojek yang mahal. 

E. kesimpulan 

 Pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lumajang 

dikembangkan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 79 tahun 2014 tentang desa wisata. Hal ini telah 

dibuktikan dengan masuknya sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan 

melalui program “satu kecamatan satu desa wisata” dan menetapkan 21 kelompok 

sadar wisata (POKDARWIS) di setiap kecamatan. Kelompok sadar wisata ini 

dibina melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

baik secara formal dan informal untuk mengembangkan, menjaga dan 

melestarikan objek wisata di sekitar tempat tinggal mereka. 
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